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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про встановлення тарифів 
та структури тарифів 

на послуги з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій та внесення змін 

до деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 846 від 30 травня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�
герой Київ", "Про житлово�комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльно�
сті за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій",
постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 "Про затвердження Порядку формування та�
рифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про на�
дання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами та доповненнями),
наказів Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176
"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утри�
манні будинків і прибудинкових територій", Державного комітету України по житлово�комунальному гос�
подарству від 04.08.97 № 59 "Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для робітни�
ків і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду", з метою надання на належному рів�
ні послуг для забезпечення санітарно�гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та
прибудинкових територій та відшкодування економічно обґрунтованих витрат, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,
які надаються житлово'будівельними кооперативами, об''
єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, інши'
ми балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими
ними особами або управителями жилих будинків по кожно'
му будинку окремо, що додаються.

2. Взяти до відома, що споживачам, квартири яких об'
ладнані засобами обліку холодної та гарячої води, до тари'
фів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудин'
кових територій щомісячно додається вартість витрат з про'
ведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту,
у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу після
повірки з урахуванням кількості засобів обліку.

3. Внести наступні зміни до розпоряджень виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації):

3.1. Виключити позиції № 28, 115, 183, 285, 299, 300,
302, 303, 368, 410, 411, 567, 602, 644, 657, 662, 671, 675,
676, 677, 678, 681, 787 Тарифів на послуги з утримання бу'
динків і споруд та прибудинкових територій для житлово'
будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багато'
квартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих бу'
динків, уповноважених ними осіб або управителів жилих бу'
динків, погоджених розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс'
трації) від 31.08.2009 № 979 "Про погодження тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те'
риторій" (зі змінами);

3.2. Виключити позиції № 12, 23, 46, 65, 72, 85 Тари'
фів на послуги з утримання будинків і споруд та прибу'
динкових територій для житлово'будівельних кооперати'
вів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків
та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноваже'
них ними осіб або управителів жилих будинків, погодже'

них розпорядженням виконавчого органу Київської місь'
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від
30.06.2009 № 760 "Про погодження тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій"
(зі змінами);

3.3. Виключити позиції № 63, 85 Тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
для житлово'будівельних кооперативів, об'єднань співвлас'
ників багатоквартирних будинків та інших балансоутриму'
вачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або упра'
вителів жилих будинків, погоджених розпорядженням вико'
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації) від 14.08.2009 № 902 "Про погоджен'
ня тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при'
будинкових територій та внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь'
кої державної адміністрації) від 30.06.2009 № 760" (зі змі'
нами);

3.4. Виключити позиції № 27, 38, 41, 51 Тарифів на по'
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те'
риторій, які надаються житлово'будівельними кооперати'
вами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будин'
ків та іншими балансоутримувачами жилих будинків, упов'
новаженими ними особами або управителями жилих будин'
ків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київ'
ської міської ради (Київської міської державної адміністра'
ції) від 17.11.2009 № 1292 "Про погодження тарифів на по'
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те'
риторій" (зі змінами);

3.5. Виключити позиції № 34, 104 Тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
для житлово'будівельних кооперативів, об'єднань співвлас'
ників багатоквартирних будинків та інших балансоутриму'
вачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або упра'
вителів жилих будинків, погоджених розпорядженням вико'

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 18.02.2009 № 214
Розпорядження № 547 від 12 квітня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інформацію", "Про захист
інформації в інформаційно�телекомунікаційних системах", розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.09.2007 № 1221 "Про затвердження Поло�
ження про порядок формування Програми капітальних вкладень у складі Програми соціально�економіч�
ного та культурного розвитку м. Києва", з метою створення центру оброблення даних комплексної інфор�
маційно�аналітичної системи "Генеральний план міста Києва до 2025 року", забезпечення цілісності, до�
ступності та конфіденційності інформаційних ресурсів цієї системи, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
18.02.2009 № 214 "Про створення центру оброблення да'
них комплексної інформаційно'аналітичної системи "Гене'
ральний план міста Києва до 2025 року" (із змінами, вне'
сеними розпорядженням виконавчого органу Київської місь'
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від
24.12.2009 № 1435) такі зміни:

1.1. У тексті розпорядження слова "комунальне підпри'
ємство "Київінформатика" у всіх відмінках замінити слова'
ми "спеціалізоване комунальне підприємство "Київтелесер'
віс" у відповідних відмінках.

1.2. У пункті 1 розпорядження букви та слова "КП "Ки'
ївінформатика" замінити буквами та словами "СКП "Київте'
лесервіс".

1.3. Пункт 4 викласти в новій редакції:
"4. Головному управлінню транспорту та зв'язку вико'

навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації):

4.1. Взяти до відома, що фінансування робіт передбаче'
них у пункті 1 цього розпорядження буде здійснюватись у
відповідності до та в межах показників, передбачених Про'
грамою соціально'економічного розвитку міста Києва на
2011 рік.

4.2. Подати в установленому порядку до Головного управ'
ління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) ін'
вестиційні пропозиції щодо включення робіт із проектуван'
ня та створення центру оброблення даних комплексної ін'
формаційно'аналітичної системи "Генеральний план міста
Києва до 2025 року" до Програми соціально'економічного
розвитку міста Києва на 2012 рік та наступні роки.

Голова О. Попов

1. Перейменувати Комісію з питань поселення осіб, які
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують
сторонньої допомоги, в стаціонарні інтернатні установи та за'
клади, що належать до комунальної власності територіаль'
ної громади м. Києва та підпорядковані Головному управлін'
ню соціального захисту населення виконавчого органу Київ'
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
у Комісію з питань поселення осіб, які перебувають у склад'
них життєвих обставинах та потребують сторонньої допомо'
ги, в стаціонарні інтернатні установи та заклади, що нале'
жать до комунальної власності територіальної громади м.
Києва та підпорядковані Головному управлінню праці та со'
ціального захисту населення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Затвердити зміни до складу Комісії з питань посе'
лення осіб, які перебувають у складних життєвих обста'
винах та потребують сторонньої допомоги, в стаціонарні
інтернатні установи та заклади, що належать до кому'
нальної власності територіальної громади м. Києва та під'
порядковані Головному управлінню соціального захисту
населення виконавчого органу Київської міської ради (Ки'
ївської міської державної адміністрації), затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ра'
ди (Київської міської державної адміністрації) від
05.02.2009 № 125, виклавши його в редакції, що додає'
ться.

Голова О. Попов

Про затвердження змін 
до складу Комісії з питань поселення осіб, 

які перебувають у складних життєвих обставинах 
та потребують сторонньої допомоги, 

в стаціонарні інтернатні установи 
та заклади, що належать 

до комунальної власності територіальної громади 
м. Києва та підпорядковані Головному управлінню

соціального захисту населення 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 546 від 12 квітня 2011 року

У зв'язку зі змінами у персональному складі Комісії з питань поселення осіб, які перебувають у склад�
них життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, в стаціонарні інтернатні установи та закла�
ди, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та підпорядковані Головному
управлінню соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про затвердження натуральних норм 
забезпечення населення 

твердим паливом та скрапленим газом, 
відповідно до яких будуть надаватися у 2011 році 

пільги та житлові субсидії
Розпорядження № 719 від 12 травня 2011 року

Відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України та на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 17 березня 2011 року № 253 "Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення
твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання у 2011 році пільг і
житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", в межах функцій міс�
цевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити натуральні норми забезпечення населен'
ня твердим паливом та скрапленим газом, відповідно до
яких будуть надаватися у 2011 році пільги та житлові суб'
сидії у готівковій формі:

тверде паливо для надання пільг — 1 тонна на домогос'
подарство;

тверде паливо для надання житлових субсидій — 2 тон'
ни на домогосподарство;

скраплений газ для надання пільг — 1 балон на домогос'
подарство;

скраплений газ, який використовується для приготуван'
ня їжі, для надання житлових субсидій — два балони (42 кі'
лограми) на рік на одну — дві особи, три балони (63 кіло'
грами) — на три'чотири особи, чотири балони (84 кілогра'
ми) — на п'ять і більше осіб.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас'
ти на заступника голови Київської міської державної адмі'
ністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації) від 12.04.2010 № 250 "Про погоджен'
ня тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при'
будинкових територій";

4. Заступникові голови Київської міської державної ад'
міністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт'

лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря'
дження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас'
ти на заступника голови Київської міської державної адмі'
ністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов
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555 85 КП "Центральний" в л. Фр нзе 34-38А 0,4984 0,2613 0,3194 0,0023 0,0000 0,0000 0,8068 0,0332 0,0381 0,0385 0,0000 0,4279 0,0000 0,0124 0,0003 0,1250 0,0000 0,26 3,43 3,43 3,13 3,13

556 86 КП "Центральний" в л. Хорива 2А 0,0000 0,0000 0,8034 0,0000 0,0000 0,0000 0,7628 0,0000 0,0000 0,0498 0,0000 0,0000 0,0000 0,0171 0,0000 0,2744 0,0000 0,19 2,56 2,56 2,33 2,33

557 87 КП "Центральний" пров. Хоревий 4 0,3729 0,1871 0,2813 0,0024 0,0000 0,0000 0,5698 0,0127 0,0145 0,0389 0,0000 0,4421 0,0000 0,0122 0,0004 0,1343 0,0000 0,21 2,77 2,77 2,52 2,52

558 88 КП "Центральний" в л. Хорива 4А 0,3792 0,2174 0,0361 0,0023 0,0000 0,0000 0,6347 0,0200 0,0229 0,0156 0,0000 0,3765 0,0000 0,0104 0,0006 0,0805 0,0000 0,18 2,41 2,41 2,19 2,19

559 89 КП "Центральний" в л. Хорива 7А 0,4599 0,0703 0,1612 0,0032 0,0000 0,0000 0,7683 0,0000 0,0000 0,0527 0,0000 0,4420 0,0000 0,0122 0,0021 0,1996 0,0000 0,22 2,91 2,91 2,65 2,65

560 90 КП "Центральний" в л. Хорива 16В 0,1676 0,6193 0,1830 0,0017 0,0000 0,0000 0,5828 0,0000 0,0000 0,0198 0,0000 0,1859 0,0000 0,0051 0,0029 0,0200 0,0000 0,18 2,40 2,40 2,18 2,18

561 91 КП "Центральний" в л. Хорива 16Г 0,3708 0,1947 0,1842 0,0018 0,0000 0,0000 0,9065 0,0000 0,0000 0,0438 0,0000 0,4420 0,0000 0,0122 0,0024 0,1736 0,0000 0,23 3,12 3,12 2,84 2,84

562 92 КП "Центральний" в л. Хорива 18/10Б 0,3288 0,0000 0,2775 0,0024 0,0000 0,0000 0,8740 0,0077 0,0088 0,0825 0,0000 0,4765 0,0000 0,0132 0,0036 0,2782 0,0000 0,24 3,15 3,15 2,87 2,87

563 93 КП "Центральний" в л. Хорива 18/10А' 0,0000 0,2105 0,7569 0,0023 0,0000 0,0000 0,7107 0,0254 0,0291 0,0964 0,0000 0,2371 0,0000 0,0176 0,0028 0,3471 0,0000 0,24 3,26 3,26 2,97 2,97

564 94 КП "Центральний" в л. Хорива 18/10А' 0,3060 0,2682 0,3654 0,0023 0,0000 0,0000 0,7972 0,0069 0,0079 0,0616 0,0000 0,0444 0,0000 0,0123 0,0010 0,2492 0,0000 0,21 3,38 3,38 3,08 3,08

565 95 КП "Центральний" в л. Хорива 34 0,7044 0,1909 0,2204 0,0012 0,0000 0,0000 0,7866 0,0008 0,0000 0,0338 0,0000 0,3714 0,0000 0,0103 0,0009 0,1435 0,0000 0,25 3,30 3,30 3,01 3,01

566 96 КП "Центральний" в л. Юр івсь а 2-Б/32 0,6136 0,1439 0,3570 0,0021 0,0000 0,0000 0,6754 0,0273 0,0313 0,0445 0,0000 0,4042 0,0000 0,0112 0,0003 0,1308 0,0000 0,24 3,27 3,27 2,98 2,98

567 97 КП "Центральний" в л. Юр івсь а 12/59 0,2478 0,1403 0,4181 0,0016 0,0000 0,0000 0,9255 0,0097 0,0112 0,0414 0,0000 0,5052 0,0000 0,0139 0,0018 0,1226 0,0000 0,24 3,27 3,27 2,98 2,98

568 98 КП "Центральний" в л. Ярославсь а 10 0,3801 0,2300 0,3917 0,0039 0,0000 0,0000 0,7880 0,0035 0,0040 0,0354 0,0000 0,3840 0,0000 0,0112 0,0006 0,1916 0,0000 0,24 3,25 3,25 2,96 2,96

569 99 КП "Центральний" Андріївсь ий звіз 22АБ 0,2000 0,2000 0,2500 0,0000 0,0000 0,0000 0,4500 0,0000 0,0000 0,0120 0,0000 0,2500 0,0000 0,0111 0,0002 0,1050 0,0000 0,15 1,98 1,98 1,80 1,80

570 100 КП "Введенсь е" в л. Введенсь а 26 0,5763 0,2129 0,3261 0,0001 0,3274 0,0000 0,6008 0,0004 0,0009 0,0364 0,0000 0,2538 0,0000 0,0127 0,0004 0,1127 0,0277 0,25 3,28 2,82 2,99 2,53

571 101 КП "Введенсь е" в л. Введенсь а 42 0,3458 0,4466 0,3223 0,0000 0,3733 0,0000 0,4310 0,0003 0,0008 0,0825 0,0000 0,2538 0,0000 0,0000 0,0004 0,2034 0,0359 0,25 3,29 2,76 3,00 2,46

572 102 КП "Введенсь е" в л. Верхній Вал 40Б 0,3046 0,2675 0,4362 0,0007 0,0000 0,0000 0,5245 0,0046 0,0109 0,0483 0,0000 0,2538 0,0000 0,0127 0,0047 0,1438 0,0000 0,20 2,65 2,65 2,41 2,41

573 103 КП "Введенсь е" в л. Волось а 23 0,4084 0,2649 0,2894 0,0000 0,6382 0,0000 0,4496 0,0000 0,0000 0,0363 0,0000 0,2538 0,0000 0,0127 0,0003 0,0924 0,0570 0,25 3,30 2,40 3,00 2,10

574 104 КП "Введенсь е" в л. Еле три ів 28/6 0,8482 0,0000 0,6512 0,0000 0,0000 0,0000 0,8470 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0127 0,0000 0,0000 0,0000 0,23 3,11 3,11 2,83 2,83

575 105 КП "Введенсь е" в л. Еле три ів 28/10 0,8710 0,0000 0,7022 0,0000 0,0000 0,0000 0,8325 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0127 0,0000 0,0000 0,0000 0,24 3,19 3,19 2,90 2,90

576 106 КП "Введенсь е" в л. Еле три ів 28/1 0,7049 0,1106 0,5376 0,0000 0,0000 0,0000 0,7657 0,0000 0,0000 0,0382 0,0000 0,2542 0,0000 0,0127 0,0013 0,0727 0,0000 0,25 3,29 3,29 3,00 3,00

577 107 КП "Введенсь е" в л. Межи ірсь а 25 0,2690 0,2857 0,3629 0,0002 0,2633 0,0000 0,5845 0,0017 0,0039 0,0308 0,0000 0,2537 0,0000 0,0127 0,0001 0,0715 0,0299 0,21 2,86 2,48 2,60 2,22

578 108 КП "Введенсь е" в л. Межи ірсь а 26/24 0,1300 0,2731 0,3078 0,0008 0,8302 0,0000 0,4144 0,0051 0,0121 0,0260 0,0000 0,2535 0,0000 0,0127 0,0005 0,0582 0,1688 0,25 3,29 1,99 2,99 1,69

579 109 КП "Введенсь е" в л. Межи ірсь а 43 0,5081 0,2099 0,2887 0,0007 0,3636 0,1578 0,5172 0,0048 0,0115 0,0319 0,0000 0,2536 0,0000 0,0127 0,0001 0,0926 0,0348 0,25 3,28 2,56 2,99 2,26

580 110 КП "Введенсь е" в л. Межи ірсь а 50 0,3716 0,2193 0,2967 0,0005 0,3464 0,0000 0,6222 0,0000 0,0000 0,0340 0,0000 0,2535 0,0000 0,0127 0,0003 0,0998 0,0260 0,22 3,01 2,53 2,74 2,26

581 111 КП "Введенсь е" в л. Нижній вал 41 0,3065 0,2726 0,3248 0,0000 0,0702 0,0000 0,7875 0,0000 0,0000 0,0361 0,0000 0,2536 0,0000 0,0127 0,0002 0,0752 0,0072 0,21 2,83 2,73 2,58 2,48

582 112 КП "Введенсь е" в л. Оболонсь а 23/48 0,2890 0,2650 0,2447 0,0005 0,2485 0,2100 0,6186 0,0034 0,0082 0,0385 0,0000 0,2506 0,0000 0,0127 0,0003 0,1126 0,0123 0,23 3,05 2,44 2,78 2,17

583 113 КП "Введенсь е" в л. Оболонсь а 25 0,3395 0,1925 0,3457 0,0000 0,3846 0,0000 0,5852 0,0000 0,0000 0,0374 0,0000 0,2536 0,0000 0,0127 0,0003 0,0872 0,0334 0,22 3,00 2,45 2,73 2,18

584 114 КП "Введенсь е" в л. Оболонсь а 47 0,2298 0,2472 0,3056 0,0000 0,4008 0,1363 0,4662 0,0000 0,0000 0,0316 0,0000 0,2538 0,0000 0,0127 0,0001 0,1128 0,0373 0,22 2,95 2,20 2,68 1,94

585 115 КП "Введенсь е" в л. Почайнинсь а 35 0,4411 0,2767 0,2087 0,0003 0,5081 0,0000 0,5944 0,0020 0,0047 0,0355 0,0000 0,2538 0,0000 0,0127 0,0002 0,1191 0,0344 0,25 3,28 2,58 2,99 2,29

586 116 КП "Введенсь е" в л. Почайнинсь а 57/59 0,3452 0,1845 0,3447 0,0000 0,5047 0,0000 0,6468 0,0000 0,0000 0,0411 0,0000 0,2538 0,0000 0,0000 0,0002 0,1209 0,0595 0,25 3,30 2,56 3,00 2,27

587 117 КП "Введенсь е" в л. Почайнинсь а 62 0,4237 0,1890 0,4018 0,0001 0,3131 0,0000 0,5897 0,0004 0,0010 0,0319 0,0000 0,2538 0,0000 0,0127 0,0005 0,0937 0,0191 0,23 3,07 2,64 2,80 2,37

588 118 КП "Введенсь е" в л. Почайнинсь а 64 0,4982 0,2367 0,3376 0,0002 0,2702 0,0000 0,6783 0,0011 0,0023 0,0567 0,0000 0,2538 0,0000 0,0000 0,0006 0,1420 0,0253 0,25 3,30 2,92 3,00 2,62

589 119 КП "Введенсь е" в л. Т рівсь а 4 0,5341 0,1537 0,3575 0,0005 0,3831 0,0000 0,6102 0,0033 0,0079 0,0419 0,0000 0,2538 0,0000 0,0000 0,0002 0,0980 0,0558 0,25 3,30 2,73 3,00 2,43

590 120 КП "Введенсь е" в л. Т рівсь а 9 0,3738 0,2326 0,1611 0,0000 0,4061 0,1557 0,4914 0,0000 0,0000 0,0281 0,0000 0,2539 0,0000 0,0127 0,0005 0,0612 0,0336 0,22 2,91 2,14 2,65 1,88

591 121 КП "Введенсь е" в л. Т рівсь а 18/20 0,1885 0,2564 0,3333 0,0000 0,4540 0,0000 0,5611 0,0000 0,0000 0,0333 0,0000 0,2538 0,0000 0,0127 0,0003 0,0811 0,0514 0,22 2,93 2,28 2,67 2,01

592 122 КП "Введенсь е" в л. Т рівсь а 24 0,1459 0,2303 0,1589 0,0007 0,3605 0,1398 0,4747 0,0049 0,0117 0,0192 0,0000 0,2536 0,0000 0,0127 0,0002 0,0604 0,0270 0,19 2,51 1,82 2,28 1,60

593 123 КП "Введенсь е" в л. Ще авиць а 40/37 0,4453 0,2000 0,3573 0,0001 0,3272 0,0000 0,6243 0,0005 0,0011 0,0357 0,0000 0,2538 0,0000 0,0127 0,0003 0,0933 0,0269 0,23 3,14 2,68 2,85 2,39

594 124 КП "К ренівсь е" в л. Верболозна 37 0,4258 0,2007 0,4795 0,0000 0,0000 0,0000 0,8050 0,0000 0,0000 0,0614 0,0000 0,1258 0,0000 0,0000 0,0000 0,1460 0,0000 0,22 2,96 2,96 2,69 2,69

595 125 КП "К ренівсь е" в л. Захарівсь а 1 0,0401 0,0535 0,2628 0,0000 1,1794 0,0000 0,6966 0,0000 0,0000 0,0461 0,0000 0,1094 0,0000 0,0000 0,0000 0,1095 0,0724 0,25 3,39 1,74 3,08 1,43

596 126 КП "К ренівсь е" в л. Захарівсь а 2 0,0412 0,0137 0,3339 0,0000 1,1029 0,0000 0,7023 0,0000 0,0000 0,0473 0,0000 0,1026 0,0000 0,0000 0,0000 0,1125 0,0736 0,25 3,34 1,78 3,04 1,48

597 127 КП "К ренівсь е" в л. Захарівсь а 3 0,1912 0,1791 0,3866 0,0000 0,2802 0,0806 0,9161 0,0000 0,0000 0,0942 0,0000 0,1410 0,0000 0,0000 0,0000 0,1747 0,0393 0,24 3,27 2,75 2,98 2,45

598 128 КП "К ренівсь е" в л. Захарівсь а 3А 0,4218 0,1559 0,3619 0,0000 0,2711 0,0708 0,6960 0,0000 0,0000 0,0473 0,0000 0,1535 0,0000 0,0000 0,0000 0,1345 0,0664 0,23 3,14 2,60 2,86 2,32

599 129 КП "К ренівсь е" в л. Захарівсь а 7 0,4004 0,1806 0,4400 0,0000 0,3350 0,0535 0,7211 0,0000 0,0000 0,0514 0,0000 0,0984 0,0000 0,0000 0,0000 0,1484 0,0791 0,25 3,31 2,69 3,01 2,39

600 130 КП "К ренівсь е" в л. Захарівсь а 10 0,4158 0,2041 0,4259 0,0000 0,3981 0,0572 0,6271 0,0000 0,0000 0,0461 0,0000 0,1735 0,0000 0,0000 0,0000 0,1149 0,0455 0,25 3,31 2,65 3,01 2,35

601 131 КП "К ренівсь е" в л. Захарівсь а 14 0,2083 0,1654 0,4528 0,0000 0,5221 0,0771 0,6902 0,0000 0,0000 0,0530 0,0000 0,1591 0,0000 0,0000 0,0000 0,1241 0,0492 0,25 3,30 2,44 3,00 2,15

602 132 КП "К ренівсь е" в л. Захарівсь а 27 0,4822 0,1068 0,3697 0,0000 0,0000 0,0000 0,7818 0,0000 0,0000 0,0639 0,0000 0,2065 0,0000 0,0000 0,0000 0,1599 0,0000 0,21 2,86 2,86 2,60 2,60

603 133 КП "К ренівсь е" в л. Копилівсь а 2 0,4426 0,2422 0,4540 0,0000 0,0000 0,0000 0,7657 0,0000 0,0000 0,0652 0,0000 0,2191 0,0000 0,0000 0,0000 0,1547 0,0000 0,23 3,09 3,09 2,81 2,81

604 134 КП "К ренівсь е" в л. Копилівсь а 2А 0,3935 0,1518 0,3281 0,0000 0,0000 0,0000 0,5890 0,0000 0,0000 0,0376 0,0000 0,1247 0,0000 0,0000 0,0000 0,1194 0,0000 0,17 2,30 2,30 2,09 2,09

605 135 КП "К ренівсь е" в л. Копилівсь а 2Б 0,4453 0,1378 0,4174 0,0000 0,0000 0,0000 0,6721 0,0000 0,0000 0,0408 0,0000 0,1379 0,0000 0,0000 0,0000 0,1332 0,0000 0,20 2,62 2,62 2,38 2,38

606 136 КП "К ренівсь е" в л. Копилівсь а 10А 0,1022 0,1168 0,4281 0,0000 0,2798 0,1535 0,9663 0,0000 0,0000 0,1132 0,0000 0,1397 0,0000 0,0000 0,0000 0,2091 0,0567 0,25 3,38 2,73 3,08 2,43

607 137 КП "К ренівсь е" в л. Копилівсь а 10Б 0,1163 0,0803 0,3903 0,0000 0,2744 0,0751 0,9568 0,0000 0,0000 0,1111 0,0000 0,1371 0,0000 0,0000 0,0000 0,2101 0,0566 0,24 3,17 2,64 2,89 2,35

608 138 КП "К ренівсь е" в л. Копилівсь а 12А 0,1662 0,0679 0,4124 0,0000 0,2737 0,1501 0,9585 0,0000 0,0000 0,1114 0,0000 0,1340 0,0000 0,0000 0,0000 0,2088 0,0549 0,25 3,35 2,71 3,05 2,41

609 139 КП "К ренівсь е" в л. Копилівсь а 12Б 0,2374 0,1307 0,4612 0,0000 0,2745 0,0751 0,8201 0,0000 0,0000 0,0958 0,0000 0,2101 0,0000 0,0000 0,0000 0,1840 0,0490 0,25 3,35 2,82 3,05 2,52

610 140 КП "К ренівсь е" в л. Копилівсь а 17/19 0,3598 0,1796 0,2962 0,0000 0,0000 0,0000 0,6487 0,0000 0,0000 0,0442 0,0000 0,1938 0,0000 0,0000 0,0000 0,1235 0,0000 0,18 2,43 2,43 2,21 2,21

611 141 КП "К ренівсь е" в л. Копилівсь а 21 0,5053 0,2366 0,3689 0,0000 0,2552 0,0000 0,7195 0,0000 0,0000 0,0593 0,0000 0,1925 0,0000 0,0000 0,0000 0,1565 0,0498 0,25 3,35 2,95 3,05 2,65

612 142 КП "К ренівсь е" в л. Копилівсь а 31 0,3388 0,1587 0,3408 0,0000 0,6175 0,0684 0,6557 0,0000 0,0000 0,0470 0,0000 0,1289 0,0000 0,0000 0,0000 0,1060 0,0471 0,25 3,31 2,34 3,01 2,04

613 143 КП "К ренівсь е" в л. Копилівсь а 65 0,1470 0,1315 0,4464 0,0000 0,6938 0,0914 0,6505 0,0000 0,0000 0,0502 0,0000 0,1502 0,0000 0,0000 0,0000 0,1131 0,0489 0,25 3,33 2,22 3,03 1,93

614 144 КП "К ренівсь е" в л. Копилівсь а 67 0,4796 0,1085 0,4913 0,0000 0,0000 0,0000 0,7553 0,0000 0,0000 0,0671 0,0000 0,2040 0,0000 0,0000 0,0000 0,1723 0,0000 0,22 3,00 3,00 2,73 2,73

615 145 КП "К ренівсь е" в л. Копилівсь а 67 11 0,4204 0,1462 0,3647 0,0000 0,0000 0,0000 0,6853 0,0000 0,0000 0,0518 0,0000 0,2393 0,0000 0,0000 0,0000 0,1433 0,0000 0,20 2,70 2,70 2,46 2,46

616 146 КП "К ренівсь е" в л. Копилівсь а 67 12 0,5339 0,1693 0,5926 0,0000 0,0000 0,0000 0,7473 0,0000 0,0000 0,0559 0,0000 0,2235 0,0000 0,0000 0,0000 0,1411 0,0000 0,24 3,25 3,25 2,96 2,96

617 147 КП "К ренівсь е" в л. Копилівсь а 67 13 0,4811 0,0988 0,5048 0,0000 0,0000 0,0000 0,7338 0,0000 0,0000 0,0624 0,0000 0,2354 0,0000 0,0000 0,0000 0,1685 0,0000 0,23 3,01 3,01 2,74 2,74

618 148 КП "К ренівсь е" в л. Копилівсь а 69 0,4393 0,1054 0,3948 0,0000 0,0000 0,0000 0,7347 0,0000 0,0000 0,0464 0,0000 0,2786 0,0000 0,0000 0,0000 0,1181 0,0000 0,21 2,79 2,79 2,54 2,54

619 149 КП "К ренівсь е" в л. Ново остянтинівсь а 7 0,7847 0,1114 0,4907 0,0000 0,0000 0,0000 0,7719 0,0000 0,0000 0,0707 0,0000 0,2140 0,0000 0,0000 0,0000 0,1499 0,0000 0,26 3,42 3,42 3,11 3,11

620 150 КП "К ренівсь е" в л. Петропавлівсь а 6 0,4753 0,2259 0,3994 0,0000 0,2730 0,0000 0,6492 0,0000 0,0000 0,0537 0,0000 0,1674 0,0000 0,0000 0,0000 0,1418 0,0533 0,24 3,22 2,78 2,93 2,50

621 151 КП "К ренівсь е" в л. Петропавлівсь а 11 0,4639 0,1373 0,4081 0,0000 0,4858 0,0719 0,6477 0,0000 0,0000 0,0508 0,0000 0,1236 0,0000 0,0000 0,0000 0,1118 0,0462 0,25 3,36 2,56 3,06 2,26

622 152 КП "К ренівсь е" в л. Петропавлівсь а 12 0,4468 0,1698 0,3669 0,0000 0,5224 0,0667 0,6246 0,0000 0,0000 0,0524 0,0000 0,1343 0,0000 0,0000 0,0000 0,1382 0,0482 0,25 3,39 2,55 3,08 2,24

623 153 КП "К ренівсь е" в л. Петропавлівсь а 13/8 0,0412 0,0000 0,5195 0,0000 0,2863 0,0000 1,0576 0,0000 0,0000 0,1332 0,0000 0,1643 0,0000 0,0000 0,0000 0,2582 0,0677 0,25 3,33 2,87 3,03 2,57

624 154 КП "К ренівсь е" в л. Петропавлівсь а 14 0,3089 0,1533 0,4159 0,0000 0,3945 0,0817 0,7261 0,0000 0,0000 0,0731 0,0000 0,1181 0,0000 0,0000 0,0000 0,1394 0,0333 0,24 3,22 2,55 2,93 2,26

625 155 КП "К ренівсь е" в л. Петропавлівсь а 15 0,3990 0,1251 0,3640 0,0000 0,6572 0,0699 0,6248 0,0000 0,0000 0,0461 0,0000 0,1180 0,0000 0,0000 0,0000 0,1034 0,0453 0,25 3,37 2,35 3,06 2,04

626 156 КП "К ренівсь е" в л. Петропавлівсь а 26 0,2558 0,1827 0,4464 0,0000 0,1905 0,0822 0,8870 0,0000 0,0000 0,0960 0,0000 0,1236 0,0000 0,0000 0,0000 0,1839 0,0430 0,25 3,28 2,87 2,99 2,57

627 157 КП "К ренівсь е" в л. Петропавлівсь а 38 0,4015 0,0926 0,5040 0,0000 0,0000 0,0000 0,6697 0,0000 0,0000 0,0404 0,0000 0,3305 0,0000 0,0000 0,0000 0,0928 0,0000 0,21 2,81 2,81 2,56 2,56

628 158 КП "К ренівсь е" в л. Петропавлівсь а 40А 0,5285 0,1150 0,6934 0,0000 0,0000 0,0000 0,7430 0,0000 0,0000 0,0479 0,0000 0,2101 0,0000 0,0000 0,0000 0,1178 0,0000 0,24 3,24 3,24 2,95 2,95

629 159 КП "К ренівсь е" в л. Петропавлівсь а 42А/31 0,2202 0,1248 0,5390 0,0000 0,0000 0,0000 0,7575 0,0000 0,0000 0,0506 0,0000 0,3998 0,0000 0,0000 0,0000 0,1218 0,0000 0,22 2,92 2,92 2,66 2,66

630 160 КП "К ренівсь е" в л. Петропавлівсь а 47А 0,5088 0,1616 0,4713 0,0000 0,0000 0,0000 0,7367 0,0000 0,0000 0,0538 0,0000 0,2495 0,0000 0,0000 0,0000 0,1390 0,0000 0,23 3,06 3,06 2,78 2,78

631 161 КП "К ренівсь е" в л. Петропавлівсь а 48/1-А 0,5058 0,1655 0,8872 0,0000 0,0000 0,0000 0,6029 0,0000 0,0000 0,0270 0,0000 0,1576 0,0000 0,0000 0,0000 0,0707 0,0000 0,24 3,19 3,19 2,90 2,90

632 162 КП "К ренівсь е" в л. Петропавлівсь а 48А 0,5598 0,1737 0,5142 0,0000 0,0000 0,0000 0,8227 0,0000 0,0000 0,0711 0,0000 0,1663 0,0000 0,0000 0,0000 0,1674 0,0000 0,24 3,26 3,26 2,97 2,97

633 163 КП "К ренівсь е" в л. Петропавлівсь а 51 0,3604 0,1144 0,7094 0,0000 0,0000 0,0000 0,8828 0,0000 0,0000 0,0741 0,0000 0,2923 0,0000 0,0000 0,0000 0,1406 0,0000 0,25 3,39 3,39 3,09 3,09

634 164 КП "К ренівсь е" в л. Петропавлівсь а 56 0,6681 0,1186 0,4802 0,0000 0,0000 0,0000 0,6836 0,0000 0,0000 0,0475 0,0000 0,3746 0,0000 0,0000 0,0000 0,1117 0,0000 0,24 3,27 3,27 2,98 2,98

635 165 КП "К ренівсь е" в л. Петропавлівсь а 56А 0,5355 0,1327 0,4993 0,0000 0,0000 0,0000 0,7756 0,0000 0,0000 0,0716 0,0000 0,2195 0,0000 0,0000 0,0000 0,1834 0,0000 0,24 3,19 3,19 2,90 2,90

636 166 КП "К ренівсь е" в л. Петропавлівсь а 58 0,5166 0,1527 0,5197 0,0000 0,0000 0,0000 0,7921 0,0000 0,0000 0,0824 0,0000 0,2427 0,0000 0,0000 0,0000 0,1978 0,0000 0,25 3,30 3,30 3,00 3,00

637 167 КП "К ренівсь е" в л. Рилєєва 7/11 0,3098 0,1064 0,3364 0,0000 0,2786 0,0000 0,6122 0,0000 0,0000 0,5802 0,0000 0,1142 0,0000 0,0000 0,0000 0,1090 0,0495 0,25 3,29 2,86 3,00 2,56

638 168 КП "К ренівсь е" в л. Телі и Олени 49 0,4152 0,0534 0,9312 0,0000 0,0000 0,0000 0,3691 0,0000 0,0000 0,0036 0,0000 0,2344 0,0000 0,0000 0,0000 0,0598 0,0000 0,20 2,72 2,72 2,48 2,48

639 169 КП "К ренівсь е" в л. Телі и Олени 51 0,1037 0,1044 0,4675 0,0000 0,3456 0,0000 0,9476 0,0000 0,0000 0,1092 0,0000 0,1730 0,0000 0,0000 0,0000 0,2091 0,0468 0,25 3,30 2,79 3,01 2,49

640 170 КП "К ренівсь е" в л. Телі и Олени 53 0,1706 0,1122 0,5073 0,0000 0,3766 0,0000 0,8532 0,0000 0,0000 0,1007 0,0000 0,1443 0,0000 0,0000 0,0000 0,1914 0,0480 0,25 3,30 2,74 3,01 2,44

641 171 КП "К ренівсь е" в л. Телі и Олени 55 0,4149 0,1814 0,3724 0,0000 0,6958 0,0000 0,5967 0,0000 0,0000 0,0423 0,0000 0,1280 0,0000 0,0000 0,0000 0,0940 0,0456 0,25 3,39 2,41 3,09 2,11

642 172 КП "К ренівсь е" в л. Телі и Олени 57 0,1654 0,1478 0,5477 0,0000 0,3266 0,0000 0,8551 0,0000 0,0000 0,1009 0,0000 0,1446 0,0000 0,0000 0,0000 0,1922 0,0417 0,25 3,32 2,84 3,03 2,54

643 173 КП "К ренівсь е" в л. Терьохіна Оле сія 6 0,6533 0,0822 0,5185 0,0000 0,0000 0,0000 0,8402 0,0000 0,0000 0,0746 0,0000 0,2290 0,0000 0,0000 0,0000 0,1506 0,0000 0,25 3,36 3,36 3,06 3,06

644 174 КП "К ренівсь е" в л. Терьохіна Оле сія 14 0,7585 0,1161 0,4890 0,0000 0,0000 0,0000 0,7668 0,0000 0,0000 0,0696 0,0000 0,1405 0,0000 0,0000 0,0000 0,1750 0,0000 0,25 3,32 3,32 3,02 3,02

645 175 КП "К ренівсь е" в л. Терьохіна Оле сія 14А 0,7956 0,1163 0,4857 0,0000 0,0000 0,0000 0,7646 0,0000 0,0000 0,0693 0,0000 0,1669 0,0000 0,0000 0,0000 0,1439 0,0000 0,25 3,35 3,35 3,05 3,05

646 176 КП "К ренівсь е" в л. Терьохіна Оле сія 14Б 0,8122 0,1188 0,4850 0,0000 0,0000 0,0000 0,7741 0,0000 0,0000 0,0713 0,0000 0,1717 0,0000 0,0000 0,0000 0,1479 0,0000 0,25 3,40 3,40 3,10 3,10

647 177 КП "К ренівсь е" в л. Т льчинсь а 7 0,7410 0,1176 0,5345 0,0000 0,0000 0,0000 0,7387 0,0000 0,0000 0,0634 0,0000 0,1701 0,0000 0,0000 0,0000 0,1346 0,0000 0,25 3,30 3,30 3,00 3,00

648 178 КП "К ренівсь е" в л. Т льчинсь а 9 0,7772 0,1164 0,5014 0,0000 0,0000 0,0000 0,7691 0,0000 0,0000 0,0701 0,0000 0,1753 0,0000 0,0000 0,0000 0,1456 0,0000 0,25 3,37 3,37 3,07 3,07

649 179 КП "К ренівсь е" в л. Т льчинсь а 9А 0,7946 0,1176 0,5695 0,0000 0,0000 0,0000 0,7398 0,0000 0,0000 0,0637 0,0000 0,1609 0,0000 0,0000 0,0000 0,1351 0,0000 0,25 3,40 3,40 3,10 3,10

650 180 КП "К ренівсь е" в л. Т льчинсь а 9Б 0,8778 0,1191 0,4698 0,0000 0,0000 0,0000 0,7435 0,0000 0,0000 0,0646 0,0000 0,1390 0,0000 0,0000 0,0000 0,1368 0,0000 0,25 3,36 3,36 3,06 3,06

Продовження додатку до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 травня 2011 року №830. Початок 27 травня, 15, 17, 21—23 червня 2011 року.
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З" 21.06.2011" р." СШ" №" 204

м. Києва"реор5анізовано"шляхом"її

приєднання" до" НВК" “Домінанта”

в яFості"йо5о"стрIFтIрно5о"підроз-

ділI"із"збереженням"напрямI"спе-

ціалізації"та"IчнівсьFо5о"і"педа5о5іч-

но5о"сFладI.

! Посвідчення" особи, яFа" пос-

траждала" внаслідоF" чорнобиль-

сьFої" Fатастрофи," Fате5орія" 1,

серія"А, № 155770"та"вFладFI"на

ім’я" ОстровсьFо5о" Юрія" Михай-

ловича"вважати"недійсними.

Інформація+для+ознайомлення+з+нею
2ромадсь5ості+щодо+отримання+Дозвол;+на+ви5иди

забр;днюючих+речовин+в+атмосферне+повітря

БIдівля" ПIблічно5о" аFціонерно5о" товариства" “Полюс”" розташована" в
промисловій"зоні"по"вIл."ЕлеFтротехнічній,"18"I"ДеснянсьFомI"районі"м.
Києва."Основний"вид"діяльності"—"виробництво"FондитерсьFих"виробів,
сFлади" харчових" продIFтів." Підприємство" належить" до" третьої" 5рIпи
об’єFтів," для" яFих" розробляються" ДоFIменти" з" об5рIнтIвання" виFидів.
З5ідно" зі" звітом" про" інвентаризацію" виFидів" забрIднюючих" речовин" в
атмосферне"повітря,"виFонаним"I"2011"році,"на"майданчиFI"підприємства
діють" 4" стаціонарних" джерела" (чотири" 5азові" опалювальні" Fотли)," від
яFих" в" атмосферI" надходить" 6" найменIвань" забрIднюючих" речовин.
ВиFиди"становлять"—"0,143905"5/с"або"0,220745"т/ріF,"Fрім"то5о,"парниFові
5ази"—"237,996"т/ріF.

За" резIльтатами" розрахIнFів" розсіювання" забрIднюючих" речовин" в
атмосферномI"повітрі,"виFонаних"I"ході"проведення"робіт"з"об5рIнтIвання
обся5ів" виFидів" для" отримання" Дозволів," встановлено," що" найбільші
Fонцентрації" забрIднюючих" речовин," яFі" надходять" від" стаціонарних
джерел"на"майданчиFI"I"приземномI"шарі"атмосфери"на"межі"санітарно-
захисної"зони"значно"менші"5ранично-допIстимих"Fонцентрацій"(ГДК).

ТаFим" чином," діяльність" підприємства" ПАТ" “Полюс”" по" вIл." ЕлеFтро-
технічній,"18"не"спричиняє"небезпечно5о"впливI"на"стан"атмосферно5о
повітря,"що"надає"можливість"отримати"в"IстановленомI"порядFI"Дозвіл
на"виFиди"забрIднюючих"речовин"в"атмосферне"повітря.

Пропозиції"надсилайте"до"ДеснянсьFої"районної"державної"адміністрації
м." Києва" за" адресою:" 02225," м." Київ," пр." В." МаяFовсьFо5о," 29," відділ
еFоло5ії.

Управління+;+справах+жіно5,+інвалідів,+ветеранів+війни+та+праці+Київсь5ої+місь5ої+державної+адміністрації+
о5олошIє"FонFIрс"на"заміщення"ва5антної+посади+2оловно2о+спеціаліста+відділI"взаємодії"з"5ромадсьFими

ор5анізаціями"ветеранів"та"інвалідів.
Інформацію" щодо" напрямFI" діяльності" відділI," вимо5" до" претендентів" та" особливостей" Iмов" праці" за" відповідною" посадою" можна

отримати"за"тел."272-38-72,"272-33-03.
Заяви"приймаються"протя5ом"місяця"з"дня"опIбліFIвання"о5олошення"за"адресою:"вIл."ВелиFа"ЖитомирсьFа,"15-А,"Fім."19.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно2о+;правління+5ом;нальної+власності+м.+Києва+

про+проведення+5он5;рс;+№73-ПР+з+відбор;+с;б’є5тів+оціночної+діяльності,
я5і б;д;ть+зал;чені+до+проведення+незалежної+оцін5и+об’є5тів,+

що+належать+територіальній+2ромаді+м.+Києва,+з+метою+їх+приватизації

Термін+ви5онання+робіт+та+вид+вартості+—"з5ідно"з"МетодиFою"оцінFи"майна,"затвердженою"постановою"КабінетI"Міністрів"УFраїни
від"10.12.03"№"1891.

КонFIрсний" відбір" сIб’єFтів" оціночної" діяльності" бIде" здійснюватись" відповідно" до" Положення" про" FонFIрсний" відбір" сIб’єFтів
оціночної"діяльності,"затверджено5о"наFазом"ФондI"державно5о"майна"УFраїни"25.11.2003"р."№2100"і"зареєстровано5о"I"Міністерстві
юстиції"УFраїни"19.12.2003р."за"№"1194/8515.

Вимо2ами+до+претендентів+для+;часті+;+5он5;рсі+є+наявність:
- відповідної" FваліфіFації" оцінювачів" стосовно" оцінFи" об’єFта," що" має" підтверджIватися" чинними" FваліфіFаційними" доFIментами

оцінювачів"та"свідоцтвами"про"реєстрацію"в"ДержавномI"реєстрі"оцінювачів,"виданими"відповідно"до"ПорядFI"реєстрації"фізичних
осіб"(оцінювачів)"I"ДержавномI"реєстрі"оцінювачів,"затверджено5о"наFазом"ФондI"державно5о"майна"УFраїни"від"19.12.01"№ 2355
і"зареєстровано5о"в"Міністерстві"юстиції"УFраїни"28.12.01"за"№"1092/6283;

- досвідI"сIб’єFта"оціночної"діяльності"I"проведенні"оцінFи"майна,"зоFрема"подібно5о"майна;
- переліFI"оцінювачів,"яFі"бIдIть"залIчені"до"виFонання"робіт"з"оцінFи"майна"та"підписання"звітів"про"оцінFI"майна,"та"їх"особисто5о

досвідI"I"проведенні"оцінFи"подібно5о"майна;
- письмової"з5оди"оцінювачів,"яFих"додатFово"бIде"залIчено"сIб’єFтом"оціночної"діяльності"до"виFонання"робіт"з"оцінFи"майна.

До" Iчасті" в" FонFIрсі" можIть" бIти" допIщені" сIб’єFти" оціночної" діяльності," яFі" діють" на" підставі" сертифіFатів" сIб’єFтів" оціночної
діяльності,"виданих"відповідно"до"ЗаFонI"УFраїни"“Про"оцінFI"майна,"майнових"прав"та"професійнI"оціночнI"діяльність"в"УFраїні”,"яFими
передбачено" здійснення" праFтичної" діяльності" з" оцінFи" майна" за" напрямами" оцінFи" майна" та" спеціалізаціями" I" межах" цих" напрямів,
що"відповідають"об’єFтI"оцінFи.

Учасни'ам) 'он'+рс+) необхідно) подати) до) Головно7о) +правління) 'ом+нальної) власності) м.) Києва) 'он'+рсн+) до'+ментацію) в
одном+)запечатаном+)'онверті,)до)я'о7о)додається)лист)з)описом)наданих)до'+ментів.)Кон'+рсна)до'+ментація)с'ладається)з:

1.+Підтвердні+до5;менти+(в"1-мI"еFземплярі):
- заява"на"Iчасть"в"FонFIрсі"(за"встановленою"формою)"—"на"Fожний"об’єFт"оFремо.
- Fопія"Iстановчо5о"доFIмента"претендента;
- Fопії" FваліфіFаційних" доFIментів" оцінювачів," яFі" працюють" I" штатномI" сFладі" та" яFих" бIде" залIчено" до" проведення" оцінFи" та

підписання"звітI"про"оцінFI"майна;
- письмові"з5оди"оцінювачів,"яFих"бIде"додатFово"залIчено"претендентом"до"проведення"робіт"з"оцінFи"майна"та"підписання"звітI

про"оцінFI"майна,"завірені"їх"особистими"підписами;
- Fопія"сертифіFата"сIб’єFта"оціночної"діяльності,"видано5о"претендентI"Фондом"державно5о"майна"УFраїни;
- інформація" про" претендента" (доFIмент," яFий" містить" відомості" про" претендента" щодо" йо5о" досвідI" роботи," FваліфіFації" та

особисто5о"досвідI"роботи"оцінювачів,"яFі"працюють"I"йо5о"штатномI"розFладі"та"додатFово"залIчаються"ним,"з"незалежної"оцінFи
майна,"I"томI"числі"подібно5о"майна"тощо)."

2.+Кон5;рсна+пропозиція+претендента"подається"I"запечатаномI"Fонверті"і"містить"пропозицію"щодо"вартості"виFонання"робіт,
FальFIляції"витрат,"пов’язаних"з"виFонанням"робіт,"а"таFож"термінI"виFонання"робіт.

Кон'+рс) відб+деться) о) 14.30) 08.07.2011) ро'+) в) Головном+) +правлінні) 'ом+нальної) власності) м. Києва) за) адресою:
м. Київ,)в+л.)Хрещати',)10.)Телефони)для)довідо':)279-56-59,)279-54-73.)До'+менти)приймаються)до)13.00)04.07.2011
ро'+)за)адресою:)м.)Київ,)в+л.)Хрещати',)10,)'ім.)510.)Телефон)за7ально7о)відділ+)279-27-19.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно2о+;правління+5ом;нальної+власності+м.+Києва+

про+підс;м5и+проведення+5он5;рс;+№ 72-ПР+з+відбор;+с;б’є5тів+оціночної
діяльності,+я5і+б;д;ть+зал;чені+до+проведення+незалежної+оцін5и+об’є5тів,

що належать+територіальній+2ромаді+м.+Києва,+з+метою+їх+приватизації

№+п/п Назва+об’є5та Адреса+об’є5та
С;б’є5т+оціночної+діяльності+—

переможець+5он5;рс;

1. Нежилі"приміщення"площею"1028,9"Fв.м м."Київ,"вIл."Б.ХмельницьFо5о,"9,"літ."“А” ТОВ"“Консалтин5ова"фірма"“Острів”

2. Нежилі"приміщення"площею"12,5"Fв.м м."Київ,"вIл."ТарасівсьFа,"14/2,"літ."“Б” ТОВ"“Роял"Бізнес"Сістем-ЛТД”

3. Нежилі"приміщення"площею"184,9"Fв.м м."Київ,"вIл."Саперне"поле,"28,"літ."“А”
ТОВ"“Аналітичний"центр
“ЕFономічна"доFтрина”

4. Нежилі"приміщення"площею"76,6"Fв.м м."Київ,"вIл."ЛютерансьFа,"6,"літ."“А” ТОВ"“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

5. Нежилі"приміщення"площею"48,3"Fв.м
м."Київ,"вIл."ГородецьFо5о
АFадеміFа,"10,"літ."“А”

ФОП"Мовчан"В.А.

6. Нежилі"приміщення"площею"95,0"Fв.м м."Київ,"просп."Перемо5и,"21-А,"літ."“А”
ТОВ"“Аналітично-Fонсалтин5овий
центр"“Епрайзер”

7. Нежилий"бIдиноF"площею"102,0"Fв.м м."Київ,"вIл."КарпинсьFо5о,"7,"літ."“А” ФОП"ДIміF"Н.І.

8.
Цілісний"майновий"FомплеFс."КільFість
об’єFтів"необоротних"аFтивів"з5ідно"з
аналітичним"обліFом:"12.

Києво-СвятошинсьFий"район,
с. Біло5ородFа,"вIл."Щорса,"98

ТОВ"“ЕFспертно-Fонсалтин5овий
союз”

9. Нежилі"бIдинFи"площею"1534,5"Fв.м м."Київ,"вIл."ПерспеFтивна,"7-а
ТОВ"“Аналітичний"центр
“ЕFономічна"доFтрина”

За+ зміст+ ре5ламних+ о2олошень+ відповідає+ ре5ламодавець.+ Ре5лама+ др;5;ється+ мовою+ ори2інал;

Піль2ова+передплата+з+достав5ою+2азети+
в+поштов;+с5ринь5;

на+місяць+—+ ........6+2рн.+50+5оп.

на+3+місяці+— ....19+2рн.+50+5оп.

на+6+місяців+— ....39+2рн.+00+5оп.

на+12+місяців+— ..78+2рн.+00+5оп.

на+місяць+—+ ......21+2рн.+50+5оп.

на+3+місяці+— ....64+2рн.+50+5оп.

на+6+місяців+— ..129+2рн.+00+5оп.

на+12+місяців+— 258+2рн.+00+5оп.

ІНДЕКС+ЧЕТВЕРГОВОГО+ВИПУСКУ
(З+ПРОГРАМОЮ+ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні+ціни
на+місяць+—+ ......10+2рн.+90+5оп.

на+3+місяці+— ....32+2рн.+10+5оп.

на+6+місяців+— ....62+2рн.+55+5оп.

на+12+місяців+— 123+2рн.+90+5оп.

на+місяць+—+ ......40+2рн.+90+5оп.

на+3+місяці+— ....122+2рн.+10+5оп.

на+6+місяців+— ..242+2рн.+55+5оп.

на+12+місяців+—..483+2рн.+90+5оп.

ІНДЕКС+ЩОДЕННОГО+ВИПУСКУ
(ВТ,+СР,+ЧТ,+ПТ) 61308

О ф о р м л е н н я + п р о в о д и т ь с я + в + р е д а 5 ц і ї

№+п/п Назва+об’є5та Адреса+об’є5та
1. Машиномісце"№"41"площею"28,17"Fв.м м."Київ,"вIл."МосFовсьFа,"46/2,"літ."“А”
2. Машиномісце"№"4"площею"20,62"Fв.м м."Київ,"вIл."МосFовсьFа,"46/2,"літ."“А”
3. Машиномісце"№"19"площею"21,13"Fв.м м."Київ,"вIл."МосFовсьFа,"46/2,"літ."“А”
4. Нежилі"приміщення"площею"166,40"Fв.м м."Київ,"вIл."Борисо5лібсьFа,"8/13,"літ."“А”
5. Нежилі"приміщення"площею"115,70"Fв.м м."Київ,"вIл."Краснова,"8,"літ."“А”
6. Нежилі"приміщення"площею"93,20"Fв.м м."Київ,"бIльв."ДрIжби"Народів,"6,"літ."“А”
7. Нежилі"приміщення"площею"68,40"Fв.м м."Київ,"вIл."Са5айдачно5о,"8/10,"літ."“А”
8. Нежилі"приміщення"площею"141,50"Fв.м м."Київ,"вIл."Катерини"БілоFIр,"10/15,"літ."“А”
9. Нежилі"приміщення"площею"63,20"Fв.м м."Київ,"пр-т"Відрадний,"16/50,"літ."“А”

10. Нежилі"приміщення"площею"37,30"Fв.м м."Київ,"вIл."ТIлIзи,"11,"літ."“А”
11. Нежилі"приміщення"площею"37,50"Fв.м м."Київ,"ДніпровсьFа"набережна,"3,"літ."“А”
12. Нежилі"приміщення"площею"234,00"Fв.м м."Київ,"вIл."РайдIжна,"6,"літ."“А”
13. Нежилі"приміщення"площею"111,00"Fв.м м."Київ,"вIл."Хорива,"31,"літ."“Б”
14. Нежилі"приміщення"площею"186,10"Fв.м м."Київ,"вIл."ГIсовсьFо5о,"1,"літ."“А”
15. Нежилі"приміщення"площею"84,00"Fв.м м."Київ,"вIл."ГлIшFова,"30,"літ."“А”
16. Нежилі"приміщення"площею"46,90"Fв.м м."Київ,"б-р"ШевченFа,"26/4,"літ."“А”
17. Нежилі"приміщення"площею"222,10"Fв.м м."Київ,"б-р"Праці,"7,"літ."“А”
18. Нежилі"приміщення"площею"38,90"Fв.м м."Київ,"пр-т"ВатIтіна,"22,"літ."“А”
19. Нежилі"приміщення"площею"55,10"Fв.м м."Київ,"вIл."Мартиросяна,"17,"літ."“А”
20. Нежилі"приміщення"площею"147,00"Fв.м м."Київ,"вIл."Анрі"Барбюса,"58/1,"літ."“А”
21. Нежилий"бIдиноF"площею"116,50"Fв.м м."Київ,"вIл."ЛьвівсьFа"(стара"назва"вIлиці"-"просп."Перемо5и),"113,"літ.
22. Нежилі"приміщення"площею"15,50"Fв.м м."Київ,"просп."Комарова,"30/28,"літ."“А”
23. Нежилі"приміщення"площею"131,70"Fв.м м."Київ,"вIл."Виш5ородсьFа,"50-В,"літ."“А”
24. Нежилі"приміщення"площею"336,40"Fв.м м."Київ,"вIл."СтальсьFо5о"СIлеймана,"24,"літ."“А”
25. Нежилі"приміщення"площею"137,70"Fв.м м."Київ,"вIл."Полярна,"8,"літ."“А”
26. Нежилі"приміщення"площею"37,40"Fв.м м."Київ,"вIл."ГорьFо5о,"7,"літ."“Б”
27. Нежилі"приміщення"площею"48,70"Fв.м м."Київ,"вIл."ЕнтIзіастів,"39,"літ."“А”
28. Нежилі"приміщення"площею"59,40"Fв.м м."Київ,"вIл."Івана"КIдрі,"20-б,"літ."“А”
29. Нежилий"бIдиноF"площею"35,10"Fв.м м."Київ,"вIл."Молодо5вардійсьFа,"32,"літ."“Е”
30. Нежилий"бIдиноF"площею"236,30"Fв.м м."Київ,"вIл."Молодо5вардійсьFа,"32,"літ."“Д”
31. Нежилий"бIдиноF"площею"1165,10"Fв.м м."Київ,"вIл."Молодо5вардійсьFа,"32,"літ."“Є”

32.
Нежиле"приміщення"II"поверхI,"5р."№11
площею"58,70"Fв.м

м."Київ,"б-р"ДарницьFий,"23,"літ."“А”

Відповіді+на+5росворд+
По+2оризонталі: 7.мажордом"9.Iнісон"10.асF"11.падеде"12.сапа"13.сFелет

15.пIльпа"17.тIрель"19.Феб"21.тореро"23.о5іроF"25.нI5"27.драFон"30.сардар
32.FIрорт"33.офіс"35.арбітр"36.роF"37.рефері"38.авантюра"

По+ верти5алі:+ 1.FараFIрт" 2.форель" 3.адреса" 4.бIFлет" 5.5іпс" 6.шомпол
8.мачете" 14.тIніFа" 16.предоF" 18.Ехо" 19.фон" 20.Бо5" 22.ода" 24.Fвартира
26.I5орFа"28.рефрен"29.нIтрія"30.стаFан"31.робота"34.стеF"



Випуск №66/1 (937/1)
п’ятниця, 24 червня
2011 року ДОКУМЕНТхрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін до рішення Київради від 25.05.11

№ 234/2621 “Про здійснення в 2011 році зовнішнього 
запозичення до бюджету міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 243/5630 від 23 червня 2011 року

Відповідно до статті 74 Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рішення Київської міської ради від 30.12.10
№ 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Викласти в новій редакції додаток до рішення Київської
міської ради від 25 травня 2011 року № 234/2621 “Умови
здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Києва
в 2011 році”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по#

стійну комісію з питань бюджету та соціально#економічно#
го розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 23 червня 2011 року №243/5630

Умови здійснення місцевого запозичення до бюджету 
міста Києва в 2011 році:

1. Істотні умови запозичення до бюджету міста Києва:
1.1. Розмір запозичення (основна сума) — не більше 

2 445 000,0 тис. грн:
— зовнішнє запозичення — до 300,0 млн доларів США або

еквівалент інших валют (євро, російські рублі).
1.2. Відсоткова ставка за користування залученими кош#

тами відповідно до кон’юнктури ринку капіталу:
— 5 років — не вище 9,6 % річних в доларах США.
1.3. Терміни сплати: погашення основної суми боргу — не

пізніше 31 грудня 2016 року, сплата відсотків — квартальни#
ми, піврічними або щорічними платежами у терміни та згід#
но з умовами, встановленими відповідними договорами.

Мета запозичення: залучення коштів для фінансування ви#
трат бюджету розвитку бюджету міста Києва, у тому числі
для виконання зобов’язань за договорами про здійснення
запозичень до бюджету розвитку бюджету міста Києва, які
використовувалися для створення, приросту чи оновлення
стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’#
єктів, які забезпечують виконання завдань Київської міської

ради, спрямованих на задоволення інтересів населення те#
риторіальної громади міста Києва, зокрема за кредитною
угодою між Київською міською радою та банком “Байєріше
Хіпо#Унд Ферайнсбанк АГ” (Bayerische Hypo#Und Vereinsbank
AG) від 15 липня 2004 року.

2. Запозичення до бюджету міста Києва здійснюються у
формі:

— зовнішнє запозичення — у формі укладення договорів
позики (кредитних договорів) з іноземним кредитором (по#
зикодавцем) щодо отримання позик (кредитів), у тому числі
тих, що фінансуються шляхом випуску іноземним кредито#
ром (позикодавцем) цінних паперів на міжнародних ринках
капіталу. При цьому поряд з договором позики (кредитним
договором) можуть укладатися інші договори, необхідні згід#
но з міжнародною практикою для здійснення такого запози#
чення (договір про підписку, договори про відшкодування та
компенсацію агентам і довірчому управителю тощо).

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради Г. Гере а

Про внесення змін до Тимчасового порядку передачі 
(надання) земельних ділянок в користування 

або у власність у місті Києві, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867

Рішення Київської міської ради № 302/5686 від 23 червня 2011 року

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України “Про оренду землі”, “Про місцеве самовря�
дування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про дозвільну систему у сфері господар�
ської діяльності”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва
про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи — підприємця”, “Про засади державної ре�
гуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прий�
нятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 21.05.2009 № 526 “Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфе�
рі господарської діяльності” та з метою приведення у відповідність до законодавства рішень Київської
міської ради у галузі регулювання земельних відносин Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
15.07.2004 № 457/1867 “Про порядок передачі (надання) зе#
мельних ділянок в користування або у власність у місті Ки#
єві” (із змінами і доповненнями), а саме:

— абзац четвертий пункту 2 та додаток № 4 виключити.
2. Внести зміни до Тимчасового порядку передачі (надан#

ня) земельних ділянок у користування або у власність у міс#

ті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від
15.07.2004 № 457/1867 “Про порядок передачі (надання) зе#
мельних ділянок в користування або у власність у місті Ки#
єві” (із змінами і доповненнями), а саме:

2.1. У статті 1 розділу 1:
— частини четверту та п’яту викласти в такій редакції:
“4. Клопотання про погодження місця розташування об’#

єкта, про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою подаються до Київської міської ради через до#
звільний центр із заявою на одержання документів дозвіль#
ного характеру за формою, встановленою Кабінетом Мініс#
трів України.

5. Дозвільний центр у день реєстрації заяви на одержан#
ня документів дозвільного характеру або протягом наступ#
ного робочого дня передає заяву з доданими до неї доку#
ментами до секретаріату Київської міської ради”;

— частину шосту виключити.
2.2. У статті 2 розділу 1:
— абзаци п’ятий та шостий викласти в такій редакції:
“справа#клопотання — справа, сформована на підставі

клопотань зацікавлених осіб про надання дозволу на роз#
роблення документації із землеустрою, містить дозвіл Ки#
ївської міської ради на розроблення документації із земле#
устрою, реєстраційний номер справи#клопотання є одночас#
но її реєстраційним номером в Головному управлінні зе#
мельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) (далі — Головне управління
земельних ресурсів);

кадастрова справа — справа, сформована на підставі кло#
потань зацікавлених осіб про передачу (надання) земельної
ділянки та доданих зацікавленими особами до клопотань
документів, містить дозвіл Київської міської ради на роз#
роблення документації із землеустрою, проект землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки та/або технічну до#
кументацію із землеустрою щодо складання документа, що
посвідчує право користування земельною ділянкою, реєс#
траційний номер кадастрової справи є одночасно її реєстра#
ційним номером в Головному управлінні земельних ресур#
сів”;

— доповнити двома новими абзацами такого змісту:
“дозвільний центр — створений в установленому Зако#

ном України “Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності” порядку орган, в якому представники місцевих
дозвільних органів та державний адміністратор діють за
принципом організаційної єдності щодо видачі документів
дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів,
анулювання документів дозвільного характеру;

дозвіл Київської міської ради на розроблення докумен#
тації із землеустрою — рішення Київської міської ради про
надання дозволу на розроблення документації із землеуст#
рою, прийняте за результатами розгляду клопотань фізич#
них та юридичних осіб”.

2.3. У статті 3 розділу 1:
— у частині третій після слів “земельна ділянка не потре#

бує” слова “вилучення (викупу) у землекористувачів (влас#
ників)” замінити словами “викупу у власників”;

— частину четверту викласти в такій редакції:
“4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ді#

лянки розробляється на підставі дозволу Київської міської
ради на розроблення документації із землеустрою”.

2.4. Статтю 5 розділу 2 викласти в такій редакції:
“Стаття 5. Подання клопотання про надання дозволу на

розроблення документації із землеустрою щодо відведен#
ня земельної ділянки

1. Зацікавлена особа, яка має намір одержати земельну
ділянку в користування або у власність (крім осіб, які пода#
ють клопотання про встановлення сервітуту (права на об#
межене користування), з метою одержання дозволу на роз#
роблення документації із землеустрою звертається в до#
звільний центр до державного адміністратора із заявою на
одержання документа дозвільного характеру за формою,
встановленою Кабінетом Міністрів України.

2. До заяви на одержання документа дозвільного харак#
теру додаються:

— клопотання до Київської міської ради про надання до#
зволу на розроблення документації із землеустрою.

До клопотання про надання дозволу на розроблення до#
кументації із землеустрою додаються:

— викопіювання з кадастрового плану міста;
— графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце

розташування та розмір земельної ділянки;
— письмова згода землекористувача, засвідчена нотарі#

ально (у разі наявності землекористувача);
— документи щодо правового статусу будівель та спо#

руд, якщо такі розташовані на земельній ділянці;
— копії документів, що посвідчують право користування

земельною ділянкою (за наявності);
— копії рішень уповноважених органів про передачу (на#

дання) земельної ділянки в користування або довідка Голов#
ного управління містобудування та архітектури виконавчо#
го органу Київради (Київської міської державної адміністра#
ції) про відсутність в архіві документів щодо відведення від#
повідної земельної ділянки;

— засвідчені нотаріально копії установчих документів (для
юридичних осіб), витяг або виписка з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (для
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців), копія довід#
ки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних
осіб — підприємців), а для громадянина — копія документа,
що посвідчує особу, та копія довідки про присвоєння іден#
тифікаційного номера;

— копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника
представлятиме його уповноважена особа (у разі, якщо кло#
потання подається представником).

Зазначений перелік документів є вичерпним.
3. Склад та вимоги до графічних матеріалів, які додаю#

ться до клопотання, визначає Головне управління земель#
них ресурсів на підставі Закону України “Про землеустрій”.

4. Державний адміністратор дозвільного центру у день ре#
єстрації заяви на одержання документа дозвільного харак#
теру або протягом наступного робочого дня передає заяву
з доданими до неї документами до секретаріату Київської
міської ради.

У разі невідповідності заяви та клопотання про надання
дозволу на розроблення документації із землеустрою та
складу доданих до них документів вимогам цього Порядку
заява та клопотання не приймаються.

5. Секретаріат Київської міської ради разом з доручен#
ням (резолюцією) Київського міського голови або заступни#
ка міського голови — секретаря Київради у день надходжен#
ня заяви на одержання документів дозвільного характеру
або протягом наступного робочого дня надсилає її разом з
клопотанням про надання дозволу на розроблення доку#
ментації із землеустрою до Головного управління земель#
них ресурсів.

У випадку відведення земельної ділянки для будівниц#
тва, зміни її цільового призначення для будівництва, рекон#
струкції та/або реставрації об’єктів нерухомості Головне
управління земельних ресурсів надсилає копії матеріалів
клопотання до Головного управління містобудування та ар#
хітектури, яке у триденний термін надає Головному управ#
лінню земельних ресурсів фаховий висновок щодо відповід#
ності заявленої ініціативи містобудівній документації або си#
туації та наявних містобудівних умов та обмежень, що ма#
ють бути враховані при розробці документації із землеуст#
рою”.

2.5. Статтю 6 розділу 2 викласти в такій редакції:
“Стаття 6. Надання дозволу Київської міської ради на роз#

роблення документації із землеустрою
1. Головне управління земельних ресурсів після надхо#

дження клопотання про надання дозволу на розроблення
документації із землеустрою формує справу#клопотання,
реєстраційний номер якої є одночасно реєстраційним но#
мером клопотання в Головному управлінні земельних ресур#
сів.
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2. Головне управління містобудування та архітектури роз#
глядає клопотання про надання дозволу на розроблення до#
кументації із землеустрою протягом трьох робочих днів та
надсилає до Головного управління земельних ресурсів свій
висновок щодо відповідності заявленої ініціативи містобу#
дівній документації або ситуації та наявних містобудівних
умов та обмежень, що мають бути враховані при розробці
документації із землеустрою.

3. Головне управління земельних ресурсів за результа#
тами опрацювання клопотання про надання дозволу на роз#
роблення документації із землеустрою та висновку Голов#
ного управління містобудування та архітектури щодо відпо#
відності заявленої ініціативи містобудівній документації або
ситуації та наявних містобудівних умов та обмежень, що ма#
ють бути враховані при розробці документації із землеуст#
рою, готує проект рішення Київської міської ради про надан#
ня дозволу на розроблення документації із землеустрою
(або проект відмови у наданні такого дозволу), який прий#
мається Київською міською радою в порядку, встановлено#
му Регламентом Київської міської ради.

4. Рішення Київської міської ради про надання дозволу
на розроблення документації із землеустрою щодо зміни
цільового призначення земельної ділянки (у тому числі віль#
ної від забудови) приймається за результатами розгляду
клопотань фізичних та юридичних осіб, що оформили у вста#
новленому законодавством України порядку право користу#
вання або право власності на цю земельну ділянку та отри#
мали документ, що посвідчує право користування або пра#
во власності на земельну ділянку.

5. Підставою для відмови у наданні дозволу може бути
лише невідповідність ініціативи (місця розташування) зе#
мельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до
них нормативно#правових актів, а також генеральних пла#
нів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем
землеустрою і техніко#економічних обґрунтувань викорис#
тання та охорони земель адміністративно#територіальних
утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування тери#
торії населених пунктів, затверджених у встановленому за#
коном порядку, подання зацікавленою особою неповного
пакета документів, необхідних для одержання дозволу на
розроблення документації із землеустрою, виявлення в до#
кументах, поданих зацікавленою особою, недостовірних ві#
домостей, та інші підстави встановлені законом.

Забороняється відмова у наданні дозволу на розробку
документації із землеустрою щодо земельних ділянок, міс#
це розташування об’єктів на яких погоджено згідно із стат#
тею 151 Земельного кодексу України.

6. Дозвіл Київської міської ради на розроблення доку#
ментації із землеустрою або відмова в наданні такого до#
зволу передається секретаріатом Київської міської ради дер#
жавному адміністратору дозвільного центру для видачі за#
цікавленій особі або її уповноваженому представнику.

7. Копія дозволу Київської міської ради на розроблення
документації із землеустрою або відмови в наданні такого
дозволу разом із відповідною справою#клопотанням пере#
дається до Головного управління земельних ресурсів.

8. Дозвіл Київської міської ради на розроблення доку#
ментації із землеустрою не гарантує позитивного рішення
Київської міської ради з питання передачі (надання) земель#
ної ділянки. Підставою для відмови у наданні такого дозво#
лу може бути лише невідповідність місця розташування зе#
мельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до
них нормативно#правових актів, а також генеральних пла#
нів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем
землеустрою і техніко#економічних обґрунтувань викорис#
тання та охорони земель адміністративно#територіальних
утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування тери#
торії населених пунктів, затверджених у встановленому за#
коном порядку. В дозволі відповідно до вимог законодав#
ства України можуть бути зазначені попередні умови пере#
дачі (надання) земельної ділянки”.

2.6. Статтю 7 розділу 3 викласти в такій редакції:
“Стаття 7. Подання клопотання про погодження місця

розташування об’єкта
1. Юридичні особи або фізичні особи — підприємці, за#

цікавлені у викупі земельних ділянок, що перебувають у
власності громадян чи юридичних осіб, для суспільних по#
треб та з мотивів суспільної необхідності з метою погоджен#
ня місця розташування об’єкта звертаються в дозвільний
центр до державного адміністратора з заявою на одержан#
ня документа дозвільного характеру за формою, встанов#
леною Кабінетом Міністрів України.

2. До заяви на одержання документа дозвільного харак#
теру додається:

— клопотання до Київської міської ради про погодження
місця розташування об’єкта.

До клопотання про погодження місця розташування 
об’єкта додаються:

— матеріали обґрунтування необхідності викупу та/або
відведення земельної ділянки;

— позначене на відповідному графічному матеріалі (в
масштабі 1:2000) бажане місце розташування об’єкта з орі#
єнтовними розмірами земельної ділянки;

— нотаріально засвідчена письмова згода землевласни#
ка (землекористувача) на викуп земельної ділянки (її части#
ни) із зазначенням розмірів передбаченої для викупу зе#
мельної ділянки та умов її викупу;

— засвідчені нотаріально копії установчих документів (для
юридичних осіб), витяг або виписка з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (для
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців), копія довід#
ки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних
осіб — підприємців);

— копія довіреності, па підставі якої інтереси заявника

представлятиме його уповноважена особа (у разі якщо кло#
потання подається представником).

У разі невідповідності заяви та клопотання про погоджен#
ня місця розташування об’єкта та складу доданих до них до#
кументів вимогам цього Порядку заява та клопотання не
приймаються.

3. Державний адміністратор дозвільного центру у день
реєстрації заяви на одержання документа дозвільного ха#
рактеру або протягом наступного робочого дня передає за#
яву з доданими до неї документами до секретаріату Київ#
ської міської ради.

4. У разі викупу земельних ділянок під об’єкти містобу#
дування, розміщення яких визначено містобудівною або зем#
левпорядною документацією (генеральні плани населених
пунктів, проекти детального планування, інша містобудівна
документація, техніко#економічні обґрунтування викорис#
тання та охорони земель адміністративно#територіальних
утворень, проекти землеустрою щодо впорядкування тери#
торій населених пунктів тощо), погодження місця розташу#
вання об’єкта не проводиться”.

2.7. Статтю 8 розділу 3 викласти в такій редакції:
“Стаття 8. Розгляд клопотань про погодження місця роз#

ташування об’єкта
1. Секретаріат Київської міської ради разом з доручен#

ням (резолюцією) Київського міського голови або заступни#
ка міського голови — секретаря Київради у день надходжен#
ня заяви на одержання документа дозвільного характеру
або протягом наступного робочого дня надсилає її разом з
клопотанням про погодження місця розташування об’єкта
до Головного управління земельних ресурсів для винесен#
ня на розгляд постійно діючої комісії з розгляду питань, по#
в’язаних з погодженням документації із землеустрою.

2. Головне управління земельних ресурсів після надхо#
дження клопотання про погодження місця розташування
об’єкта формує справу#клопотання, реєстраційний номер
якої є одночасно реєстраційним номером клопотання в Го#
ловному управлінні земельних ресурсів.

3. Постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних
з погодженням документації із землеустрою, розглядає кло#
потання відповідно до наданих повноважень протягом трьох
тижнів і надає висновок про погодження місця розташуван#
ня об’єкта або відмову в такому погодженні.

4. На підставі висновку постійно діючої комісії з розгля#
ду питань, пов’язаних з погодженням документації із зем#
леустрою, Головне управління земельних ресурсів готує про#
ект рішення Київської міської ради про погодження місця
розташування об’єкта або про відмову в такому погоджен#
ні.

5. Рішення про погодження місця розташування об’єкта
приймається Київською міською радою в порядку, встанов#
леному Регламентом Київської міської ради.

6. Рішення Київської міської ради про погодження місця
розташування об’єкта є дозволом на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

7. Дозвіл Київської міської ради на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки або від#
мова в наданні такого дозволу передається секретаріатом
Київської міської ради державному адміністратору дозвіль#
ного центру для видачі зацікавленій особі або її уповнова#
женому представнику.

8. Копія дозволу Київської міської ради на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
або відмови в наданні такого дозволу разом із відповідною
справою#клопотанням передається до Головного управлін#
ня земельних ресурсів”.

2.8. Частину третю статті 9 розділу 4 доповнити другим
абзацом такого змісту:

“У разі розроблення проекту землеустрою щодо відве#
дення земельної ділянки для будівництва (реконструкції),
реставрації (реабілітації) з пристосуванням об’єктів будів#
ництва Головне управління містобудування та архітектури по#
годжує подані заявником передпроектні пропозиції та міс#
тобудівний розрахунок, що розробляється ліцензованими
проектними організаціями, крім випадків, коли законодав#
ством не передбачена сплата пайової участі у розвитку ін#
фраструктури населеного пункту”.

2.9. Статтю 10 розділу 4 викласти в такій редакції:
“Стаття 10. Погодження проекту землеустрою щодо від#

ведення земельної ділянки
1. Розроблений проект землеустрою щодо відведення

земельної ділянки разом із дозволом Київської міської ра#
ди на його розроблення подається в дозвільний центр дер#
жавному адміністратору з заявою на одержання документа
дозвільного характеру за формою, встановленою Кабінетом
Міністрів України.

2. До заяви на одержання документа дозвільного харак#
теру додаються:

— розроблений проект землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки;

— дозвіл Київської міської ради на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

— земельно#кадастрова інформація в електронному ви#
гляді для внесення до бази даних земельного кадастру у
форматі, визначеному Головним управлінням земельних ре#
сурсів.

У разі невідповідності заяви та складу доданих до неї до#
кументів вимогам цього Порядку заява не приймається.

3. Державний адміністратор дозвільного центру у день
реєстрації заяви на одержання документа дозвільного ха#
рактеру або протягом наступного робочого дня передає за#
яву з доданими до неї документами до Головного управлін#
ня земельних ресурсів для організації погодження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійно
діючою комісією з розгляду питань, пов’язаних з погоджен#

ням документації із землеустрою.
4. Постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних

з погодженням документації із землеустрою, протягом трьох
тижнів надає висновок про погодження проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки або відмови у йо#
го погодженні.

Підставою для відмови у погодженні проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки може бути лише не#
відповідність його положень вимогам законів та прийнятих
відповідно до них нормативно#правових актів.

5. Висновок постійно діючої комісії з розгляду питань,
пов’язаних з погодженням документації із землеустрою, про
погодження проекту землеустрою щодо відведення земель#
ної ділянки або відмови у його погодженні разом з проек#
том землеустрою щодо відведення земельної ділянки пере#
дається державному адміністратору дозвільного центру для
його видачі зацікавленій особі або її уповноваженому пред#
ставнику.

6. У разі якщо проект землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки підлягає обов’язковій державній експерти#
зі землевпорядної документації, погоджений проект разом
з висновком постійно діючої комісії з розгляду питань, по#
в’язаних з погодженням документації із землеустрою, пе#
редається комісією до відповідного органу земельних ре#
сурсів для здійснення такої експертизи відповідно до зако#
ну.

7. Зацікавлена особа має право ініціювати проведення
добровільної державної експертизи проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки.

8. У разі якщо місце розташування об’єкта, розміри і ме#
жі земельної ділянки, що пропонується до викупу, та умови
викупу цієї ділянки погоджені згідно з вимогами статті 151
Земельного кодексу та розділом 3 цього Порядку і під час
розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки не змінилися, проект не підлягає погоджен#
ню постійно діючою комісією з розгляду питань, пов’язаних
з погодженням документації із землеустрою”.

2.10. Статтю 11 розділу 4 викласти в такій редакції:
“Стаття 11. Підготовка проекту рішення Київської місь#

кої ради про передачу (надання) земельної ділянки та прий#
няття такого рішення

1. Після погодження проекту землеустрою щодо відве#
дення земельної ділянки постійно діючою комісією з розгля#
ду питань, пов’язаних з погодженням документації із зем#
леустрою, а в разі необхідності здійснення обов’язкової дер#
жавної експертизи землевпорядної документації згідно із
законом — після отримання позитивного висновку такої екс#
пертизи зацікавлена особа з метою прийняття Київською
міською радою рішення про передачу (надання) земельної
ділянки в користування (у власність) звертається в дозвіль#
ний центр до державного адміністратора з заявою на одер#
жання документа дозвільного характеру за формою, вста#
новленою Кабінетом Міністрів України.

2. До заяви на одержання документа дозвільного харак#
теру додаються:

— розроблений проект землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки;

— висновок постійно діючої комісії з розгляду питань, по#
в’язаних з погодженням документації із землеустрою, про
погодження проекту землеустрою щодо відведення земель#
ної ділянки;

— позитивний висновок державної експертизи землевпо#
рядної документації в разі необхідності здійснення обов’яз#
кової державної експертизи землевпорядної документації
згідно із законом.

У разі невідповідності заяви та складу доданих до неї до#
кументів вимогам цього Порядку заява не приймається.

3. Державний адміністратор дозвільного центру у день
реєстрації заяви на одержання документа дозвільного ха#
рактеру або протягом наступного робочого дня передає за#
яву з доданими до неї документами до секретаріату Київ#
ської міської ради.

4. Секретаріат Київської міської ради разом з доручен#
ням (резолюцією) Київського міського голови або заступни#
ка міського голови — секретаря Київради у день надходжен#
ня заяви на одержання документа дозвільного характеру
або протягом наступного робочого дня надсилає її разом з
доданими до неї документами до Головного управління зе#
мельних ресурсів для формування кадастрової справи та
підготовки проекту рішення Київської міської ради про пе#
редачу (надання) земельної ділянки в користування (у влас#
ність) або про відмову у передачі (наданні) земельної ділян#
ки в користування (у власність).

У разі надання постійно діючою комісією з розгляду пи#
тань, пов’язаних з погодженням документації із землеуст#
рою, висновку про відмову у погодженні проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки Головне управлін#
ня земельних ресурсів готує проект рішення Київської місь#
кої ради про відмову у передачі (наданні) земельної ділян#
ки в користування (у власність).

5. Рішення про передачу (надання) земельної ділянки в
користування (у власність) або про відмову в передачі (на#
данні) земельної ділянки приймається Київською міською
радою в порядку, встановленому Регламентом Київської
міської ради.

6. Рішенням про надання (передачу) земельної ділянки
у користування (власність) за проектом землеустрою щодо
її відведення здійснюються:

— затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки;

— вилучення земельних ділянок у землекористувачів із
затвердженням умов вилучення земельних ділянок (у разі
необхідності);

— надання (передача) земельної ділянки особі у корис#

тування (власність) з визначенням умов її використання і
затвердженням умов надання (передачі), у тому числі (у ра#
зі необхідності) вимог відшкодування втрат сільськогоспо#
дарського та лісогосподарського виробництва.

7. Рішення Київської міської ради про надання (переда#
чу) земельної ділянки особі у користування (у власність) або
про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки в корис#
тування (у власність) передається секретаріатом Київської
міської ради державному адміністратору дозвільного цен#
тру для видачі зацікавленій особі або її уповноваженому
представнику.

8. Копія рішення Київської міської ради про надання (пе#
редачу) земельної ділянки особі у користування (у власність)
або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки в ко#
ристування (у власність) разом з відповідною кадастровою
справою передається до Головного управління земельних
ресурсів”.

2.11. Статтю 12 розділу 5 викласти в такій редакції:
“Стаття 12. Розроблення технічної документації із зем#

леустрою щодо складання документа, що посвідчує право
користування земельною ділянкою (без проекту її відведен#
ня)

1. Зацікавлена особа з метою одержання у користуван#
ня земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на міс#
цевості), без зміни її цільового призначення або встановлен#
ня сервітуту (права на обмежене користування) на підставі
технічної документації із землеустрою щодо складання до#
кумента, що посвідчує право користування земельною ді#
лянкою, звертається в дозвільний центр до державного ад#
міністратора з заявою на одержання документа дозвільно#
го характеру за формою, встановленою Кабінетом Міністрів
України.

2. До заяви на одержання документа дозвільного харак#
теру додається:

— клопотання до Київської міської ради про надання у ко#
ристування земельної ділянки, межі якої встановлені в на#
турі (на місцевості), без зміни її цільового призначення або
встановлення сервітуту (права на обмежене користування).

До клопотання про надання у користування земельної ді#
лянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без змі#
ни її цільового призначення або встановлення сервітуту (пра#
ва на обмежене користування) додаються:

— документи, що підтверджують встановлення в натурі (на
місцевості) меж земельної ділянки та її цільове призначен#
ня;

— документи щодо правового статусу будівель та спо#
руд, якщо такі розташовані на земельній ділянці;

— засвідчені нотаріально копії установчих документів (для
юридичних осіб), витяг або виписка з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (для
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців), копія довід#
ки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних
осіб — підприємців), а для громадянина — копія документа,
що посвідчує особу, та копія довідки про присвоєння іден#
тифікаційного номера;

— висновок Головного управління містобудування та ар#
хітектури щодо можливості розміщення ТС та можливості
укладення договору особистого сервітуту (при намірі уклас#
ти такий договір);

— копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника
представлятиме його уповноважена особа (у разі якщо за#
ява подається представником).

У разі невідповідності заяви і клопотання та складу до#
даних до них документів вимогам цього Порядку заява та
клопотання не приймаються.

3. Державний адміністратор дозвільного центру у день
реєстрації заяви на одержання документа дозвільного ха#
рактеру або протягом наступного робочого дня передає за#
яву з доданими до неї документами до секретаріату Київ#
ської міської ради.

4. Секретаріат Київської міської ради разом з доручен#
ням (резолюцією) Київського міського голови або заступни#
ка міського голови — секретаря Київради у день надходжен#
ня заяви на одержання документа дозвільного характеру
або протягом наступного робочого дня надсилає її разом з
доданими до неї документами до Головного управління зе#
мельних ресурсів для опрацювання у встановленому поряд#
ку та надання зацікавленим особам за їх зверненнями ви#
хідних даних на розроблення технічної документації із зем#
леустрою щодо складання документа, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.

5. Підставою для розроблення технічної документації із
землеустрою щодо складання документа, що посвідчує пра#
во користування земельною ділянкою, є клопотання про
надання у користування земельної ділянки з дорученням
(резолюцією) Київського міського голови або заступника
міського голови — секретаря Київради та видані Головним
управлінням земельних ресурсів за зверненням зацікавле#
ної особи вихідні дані на розроблення такої технічної доку#
ментації.

6. Технічна документація із землеустрою щодо складан#
ня документа, що посвідчує право користування земельною
ділянкою, розробляється землевпорядною організацією, яка
має ліцензію на виконання робіт із землеустрою, за замов#
ленням зацікавленої особи.

7. Умови і терміни розроблення технічної документації із
землеустрою щодо складання документа, що посвідчує пра#
во користування земельною ділянкою, визначаються дого#
вором, укладеним між зацікавленою особою і землевпоряд#
ною організацією.

8. Технічна документація із землеустрою щодо складан#
ня документа, що посвідчує право користування земельною
ділянкою, розробляється відповідно до вимог, визначених
законодавством та цим Порядком.
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9. У разі передачі (надання) земельної ділянки для забу#

дови (здійснення нового будівництва, реконструкції, рес#
таврації), якщо таке будівництво не передбачалось наявни#
ми документами, що посвідчують право на землю, а також
у випадку внесення змін до документації із землеустрою в
зв’язку із визначенням (зміною) землекористувачем або
власником землі виду використання земельної ділянки в ме#
жах певної категорії земель відповідно до статті 20 Земель#
ного кодексу України готується технічна документація, до
якої додається висновок Головного управління містобудуван#
ня та архітектури щодо відповідності заявленої ініціативи
містобудівній документації або ситуації та наявним містобу#
дівним умовам та обмеженням, що мають бути враховані при
розробці документації із землеустрою, яка затверджується
рішенням Київської міської ради. Така технічна документа#
ція розробляється на підставі та у порядку, передбаченому
у пункті 5 цієї статті.

10. У разі набуття зацікавленою особою права власності
на житловий будинок, будівлю або споруду, розміщені на
земельній ділянці, яка перебуває в користуванні іншої осо#
би, оформлення прав на відповідну земельну ділянку здій#
снюється з урахуванням положень статті 120 Земельного ко#
дексу України”.

2.12. Статтю 13 розділу 5 викласти в такій редакції:
“Стаття 13. Розгляд технічної документації із землеуст#

рою щодо складання документа, що посвідчує право корис#
тування земельною ділянкою, підготовка та прийняття Ки#
ївською міською радою рішення про передачу (надання) зе#
мельної ділянки

1. Розроблена технічна документація із землеустрою що#
до складання документа, що посвідчує право користування
земельною ділянкою, подається до Головного управління
земельних ресурсів для формування кадастрової справи та
підготовки висновку про можливість передачі (надання) зе#
мельної ділянки і проекту рішення Київської міської ради
про передачу (надання) земельної ділянки в користування
(у власність), або встановлення сервітуту (права на обме#
жене користування), або про відмову в передачі (наданні)
земельної ділянки, або встановленні сервітуту (права на об#
межене користування).

Одночасно до Головного управління земельних ресурсів
передається в електронному вигляді земельно#кадастрова
інформація для внесення до бази даних земельного кадас#
тру у форматі, визначеному Головним управлінням земель#
них ресурсів.

2. Головне управління земельних ресурсів здійснює ком#
плексний аналіз технічної документації із землеустрою що#
до складання документа, що посвідчує право користування
земельною ділянкою, та, за умови її відповідності законо#
давству і цьому Порядку, надає висновок про погодження
технічної документації або про відмову у погодженні техніч#
ної документації і готує проект рішення Київської міської ра#
ди про надання (передачу) земельної ділянки в користуван#
ня (власність), або встановлення сервітуту (права на обме#
жене користування), або про відмову в наданні (передачі)
земельної ділянки (у разі невідповідності технічної докумен#
тації вимогам законів та прийнятих відповідно до них нор#
мативно#правових актів).

3. Рішення про надання (передачу) земельної ділянки в
користування (власність), або встановлення сервітуту (пра#
ва на обмежене користування), або про відмову в наданні
(передачі) земельної ділянки приймається Київською місь#
кою радою в порядку, встановленому Регламентом Київ#
ської міської ради.

4. Рішення Київської міської ради про надання (переда#
чу) земельної ділянки особі у користування (у власність),
або встановлення сервітуту (права на обмежене користуван#
ня), або про відмову у передачі (наданні) земельної ділян#
ки в користування (у власність), або встановлення сервіту#
ту (права на обмежене користування) передається секрета#
ріатом Київської міської ради державному адміністратору
дозвільного центру для видачі зацікавленій особі або упов#
новаженому представнику.

5. Копія рішення Київської міської ради про надання (пе#
редачу) земельної ділянки особі у користування (у влас#
ність), або встановлення сервітуту (права на обмежене ко#
ристування), або про відмову у передачі (наданні) земель#
ної ділянки в користування (у власність), або встановлення
сервітуту (права на обмежене користування) разом з відпо#
відною кадастровою справою передається до Головного
управління земельних ресурсів”.

2.13. У статті 14 розділу 6:
— абзац третій частини третьої викласти в такій редакції:
“клопотання про надання у користування земельної ділян#

ки або встановлення сервітуту (права на обмежене корис#
тування) з дорученням (резолюцією) Київського міського го#
лови або заступника міського голови — секретаря Київра#
ди”;

— абзац одинадцятий частини третьої викласти в такій ре#
дакції:

“засвідчені нотаріально копії установчих документів (для
юридичних осіб), витяг або виписка з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (для
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців), копія довід#
ки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних
осіб — підприємців), а для громадянина — копія документа,
що посвідчує особу, та копія довідки про присвоєння іден#
тифікаційного номера”;

— абзац третій частини шостої викласти в такій редакції:
“актуалізований топографічний план у масштабі 1:500, на
якому у paзі надання (передачі) земельної ділянки для міс#
тобудівної діяльності визначається варіант розміщення об’#
єкта”.

2.14. Статті 15 та 16 розділу 7 викласти в такій редакції:

“Стаття 15. Порядок отримання дозволу на розроблен#
ня документації із землеустрою у випадках передачі грома#
дянам безоплатно у власність або надання в оренду земель#
них ділянок для будівництва та обслуговування житлових
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ді#
лянки), ведення садівництва, індивідуального дачного та га#
ражного будівництва

1. Громадяни, зацікавлені в одержанні земельної ділян#
ки в межах м. Києва для будівництва та обслуговування жит#
лових будинків, господарських будівель і споруд (присадиб#
ні ділянки), індивідуального гаражного та дачного будівниц#
тва чи ведення садівництва, подають клопотання до Київ#
ської міської ради.

2. У клопотанні про передачу земельної ділянки у влас#
ність або оренду зазначаються цільове призначення ділян#
ки, орієнтовний розмір і місце розташування земельної ді#
лянки.

До клопотання про передачу земельної ділянки у влас#
ність або оренду додаються:

— графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце
розташування земельної ділянки;

— погодження землекористувача у разі вилучення зе#
мельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб
(підпис землекористувача посвідчується нотаріально у вста#
новленому порядку);

— копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номе#
ра;

— копія паспорта громадянина;
— копія документів про право власності на житловий бу#

динок, будівлю або споруди, якщо такі розташовані на зе#
мельній ділянці (нотаріально засвідчені копії);

— копія матеріалів технічної інвентаризації, підготовле#
них Київським міським бюро технічної інвентаризації та ре#
єстрації права власності на об’єкти нерухомого майна;

— копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника
представлятиме його уповноважена особа (у разі якщо за#
ява подається представником).

У разі невідповідності заяви та клопотання та складу до#
даних до них документів вимогам цього Порядку заява та
клопотання не приймаються.

Головне управління земельних ресурсів за результатами
опрацювання клопотання про надання дозволу на розроб#
лення документації із землеустрою готує проект рішення
Київської міської ради про надання дозволу на розроблен#
ня документації із землеустрою (або проект відмови у на#
данні такого дозволу), який приймається Київською міською
радою в порядку, встановленому Регламентом Київської
міської ради.

Стаття 16. Розробка і погодження документації із земле#
устрою у випадках передачі громадянам безоплатно у влас#
ність або надання в оренду земельних ділянок

1. Розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянам для будівництва та обслу#
говування житлових будинків, господарських будівель і спо#
руд (присадибні ділянки), ведення садівництва, індивіду#
ального дачного та гаражного будівництва та іншого цільо#
вого призначення здійснюється відповідно до статті 9 цьо#
го Порядку.

2. Зацікавлена особа або проектна організація передає
розроблений проект землеустрою щодо відведення земель#
ної ділянки до Головного управління земельних ресурсів для
винесення на розгляд постійно діючої комісії з розгляду пи#
тань, пов’язаних з погодженням документації із землеуст#
рою. У разі якщо проект землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки підлягає обов’язковій державній експерти#
зі землевпорядної документації, погоджений проект разом
з висновком постійно діючої комісії з розгляду питань, по#
в’язаних з погодженням документації із землеустрою, пе#
редається комісією до відповідного органу земельних ре#
сурсів для здійснення такої експертизи відповідно до зако#
ну.

3. На підставі висновку постійно діючої комісії з розгля#
ду питань, пов’язаних з погодженням документації із зем#
леустрою, та висновку державної експертизи землевпоряд#
ної документації Головне управління земельних ресурсів го#
тує проект рішення Київської міської ради про надання (пе#
редачу) або відмову в наданні (передачі) земельної ділянки
у власність або в оренду.

4. Розроблення і розгляд технічної документації із зем#
леустрою щодо складання документа, що посвідчує право
користування земельною ділянкою (без проекту її відведен#
ня), у разі передачі земельних ділянок громадянам для бу#
дівництва та обслуговування житлових будинків, господар#
ських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення са#
дівництва, індивідуального дачного та гаражного будівниц#
тва, іншого цільового призначення здійснюються відповід#
но до розділу 5 цього Порядку з урахуванням вимог цієї
статті.

Подача клопотання про передачу у власність або надан#
ня в оренду земельних ділянок здійснюється безпосеред#
ньо до Київської міської ради.

5. Рішення приймається Київською міською радою в по#
рядку, встановленому Регламентом Київської міської ради,
та видається зацікавленій особі секретаріатом Київської місь#
кої ради.

2.15. У частині третій статті 17 розділу 8 після слів “до
Головного управління земельних ресурсів” слова “на опра#
цювання” виключити.

2.16. У частині четвертій статті 18 розділу 8 після слів “про
приватизацію земельної ділянки” слова “та подає його ра#
зом з наданими громадянином технічними матеріалами та
документами (кадастровою справою) до Київської міської
ради в порядку, встановленому Регламентом Київської місь#
кої ради” виключити.

2.17. У статті 19 розділу 9:
— частину третю викласти в такій редакції:
“3. Рішення Київської міської ради про приватизацію зе#

мельної ділянки видається зацікавленій особі (за її звернен#
ням), стосовно якої воно прийняте, секретаріатом Київської
міської ради, а рішення про передачу (надання) земельної
ділянки в користування (у власність) передається секрета#
ріатом Київради державному адміністратору дозвільного
центру для видачі зацікавленій особі, стосовно якої воно
прийняте, для замовлення і розроблення технічної докумен#
тації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виготовлення
документа, що посвідчує право на земельну ділянку, і на#
правляється до Головного управління земельних ресурсів
для видачі вихідних даних на розроблення технічної доку#
ментації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та складан#
ня документа, що посвідчує право на земельну ділянку”.

3. Внести зміни до тимчасової форми клопотання про
погодження місця розташування об’єкта, затвердженої згід#
но з додатком № 2 до рішення Київської міської ради від
15.07.2004 № 457/1867 “Про порядок передачі (надання) зе#
мельних ділянок в користування або у власність у місті Ки#
єві” (із змінами і доповненнями), а саме: у формі клопотан#
ня слова “засвідчені копії установчих документів та свідоц#
тва про державну реєстрацію юридичної особи, копії свідоц#
тва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця
і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, а для
громадянина — копія документа, що посвідчує особу, та ко#
пія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера” за#
мінити словами “засвідчені нотаріально копії установчих до#
кументів (для юридичних осіб), витяг або виписка з Єдино#
го державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб — підпри#
ємців), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного но#
мера (для фізичних осіб — підприємців), а для громадяни#
на — копія документа, що посвідчує особу, та копія довідки
про присвоєння ідентифікаційного номера”.

4. Внести зміни до форми клопотання про надання до#
зволу на розроблення документації із землеустрою, затвер#
дженої згідно з додатком № 3 до рішення Київської міської
ради від 15.07.2004 № 457/1867 “Про порядок передачі (на#
дання) земельних ділянок в користування або у власність у
місті Києві” (із змінами і доповненнями), а саме: у формі кло#
потання:

— слова “висновок Головного управління містобудуван#
ня та архітектури виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) щодо можливості розміщен#
ня ТС та можливості укладення договору особистого серві#
туту (при намірі укласти такий договір)” виключити;

— слова “засвідчені копії установчих документів, свідоц#
тва про державну реєстрацію юридичної особи” замінити
словами “засвідчені нотаріально копії установчих докумен#
тів (для юридичної особи), виписка з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців і ко#
пія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для
фізичних осіб — підприємців), а для громадянина — копія
документа, що посвідчує особу, та копія довідки про при#
своєння ідентифікаційного номера”.

5. З метою забезпечення гарантії стабільності суспільних
відносин, непорушності прав і свобод громадян містобудів#
на документація (проекти забудови територій, розподілу те#
риторій, містобудівні обґрунтування з відповідними умова#
ми та обмеженнями забудови земельних ділянок) та доку#
ментація із землеустрою щодо земель, які потрапляють до
Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та
концепції формування зелених насаджень в центральній час#
тині міста, затверджених рішенням Київської міської ради від
19.07.2005 № 806/3381 (зі змінами та доповненнями), та яка
розроблена і погоджена в установленому порядку до набут#
тя чинності законами України “Про регулювання містобудів#
ної діяльності”, “Про мораторій на зміну цільового призна#
чення окремих земельних ділянок рекреаційного призна#
чення в містах та інших населених пунктах”, “Про морато#
рій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах
благоустрою зеленого господарства м. Києва”, розглядають#
ся та затверджуються Київською міською радою в установ#
леному порядку.

Рішення Київської міської ради, прийняті до набуття чин#
ності цим рішенням, відповідно до яких зацікавлені особи
мають право укласти договори оренди землі, вважаються
такими, що втратили чинність, через дванадцять місяців піс#
ля офіційного оприлюднення цього рішення у разі якщо від
зацікавленої особи не надійшло звернення про укладення
договору оренди землі, не розроблено технічну документа#
цію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ді#
лянки в натурі (на місцевості) та/або технічну документацію
із землеустрою щодо складання документів, що посвідчу#
ють право користування земельною ділянкою (у випадках,
встановлених законом) та/або у разі коли зацікавлена осо#
ба умисно ухиляється від підписання договору оренди зе#
мельної ділянки протягом цього терміну.

Встановити, що пункт 8 статті 19 Тимчасового порядку
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність у місті Києві не застосовується до рішень Київської
міської ради про передачу земельних ділянок в оренду юри#
дичним та фізичним особам, які прийняті до набрання чин#
ності цим рішенням, якщо відповідні договори оренди зе#
мельних ділянок не укладені.

6. Містобудівні умови та обмеження щодо забудови зе#
мельної ділянки, зокрема ті, які містяться в складі містобу#
дівного обґрунтування, розробленого та погодженого в ус#
тановленому порядку до набуття чинності Законом України
“Про регулювання містобудівної діяльності”, та які стосую#
ться конкретного об’єкта будівництва, є підставою для по#
переднього розрахунку пайової участі у розвитку інфраструк#
тури населеного пункту.

7. Клопотання зацікавлених осіб щодо надання дозволу
на розроблення документації із землеустрою, подані та за#
реєстровані до моменту набрання чинності цим рішенням,
але по яких згоди Київського міського голови або заступни#
ка міського голови — секретаря Київради не надавались,
розглядаються відповідно до порядку, затвердженого цим
рішенням.

Дозволи на розроблення документації із землеустрою,
підписані Київським міським головою або заступником місь#
кого голови — секретарем Київради до набрання чинності
тимчасовим порядком, затвердженим цим рішенням, є дійс#
ними і подальший розгляд цих матеріалів здійснюється в по#
рядку, передбаченому цим рішенням.

Клопотання фізичних осіб про надання земельних діля#
нок у власність для будівництва та обслуговування житло#
вих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні
ділянки), індивідуального гаражного та дачного будівництва
чи ведення садівництва, подані до Київської міської ради до
моменту набрання чинності цим рішенням та по яких нада#
ні доручення (резолюція Київського міського голови або за#
ступника міського голови — секретаря Київради), є підста#
вою для розробки та погодження документації із землеуст#
рою, затвердження її Київською міською радою в установ#
леному порядку.

У разі недотримання посадовими особами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) термінів оформлення та розгляду клопотань,
погодження документації із землеустрою, здійснення реєс#
трації документів, що посвідчують право власності та/або ко#
ристування земельними ділянками, передбачених Тимчасо#
вим порядком передачі (надання) земельних ділянок в ко#
ристування або у власність у місті Києві та законодавством
України, постійна комісія Київської міської ради з питань зе#
мельних відносин, містобудування та архітектури та/або по#
стійна комісія Київської міської ради з питань правопоряд#
ку, регламенту та депутатської етики порушує питання пе#
ред головою Київської міської державної адміністрації про
притягнення таких посадових осіб до дисциплінарної відпо#
відальності.

8. Це рішення опублікувати у газеті Київської міської ра#
ди “Хрещатик”.

9. Встановити, що це рішення набуває чинності з дня йо#
го офіційного оприлюднення.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київської міської ради з питань земельних
відносин, містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звернення депутатів 
Київської міської ради до Верховної Ради України 

з приводу захисту здоров’я населення 
від шкідливого впливу тютюнокуріння

Рішення Київської міської ради № 64/5451 від 31березня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю
України — місто�герой Київ”, Закону України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тю�
тюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”, Закону України “Про внесення змін до де�
яких законодавчих актів України щодо обмеження споживання та продажу пива та слабоалкогольних на�
поїв”, Закону України “Про рекламу”, Кодексу України про адміністративні правопорушення, рішення Ки�
ївської міської ради від 18 вересня 2008 року № 246/246 “Про заходи щодо впорядкування тютюнокурін�
ня в місті Києві”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Київської міської ради
до Верховної Ради України з приводу захисту здоров’я на#
селення від шкідливого впливу тютюнокуріння згідно з до#
датком.

2. Заступнику міського голови — секретарю Київради на#
правити до Верховної Ради України текст відповідного звер#
нення.

3. Офіційно оприлюднити це звернення в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по#
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен#
ту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про проведення святкового заходу, 
присвяченого Дню Конституції України, 

28 червня 2011 року на Майдані Незалежності
Розпорядження № 1014 від 21 червня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та Порядку організації та про�
ведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно�про�
світницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу ТОВ “Таврійські Ігри” щодо про#
ведення святкового заходу, присвяченого Дню Конституції
України, 28 червня 2011 року на Майдані Незалежності.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та
проведення заходу взяло на себе ТОВ “Таврійські Ігри”.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
забезпечити:

— охорону громадського порядку 28 червня 2011 року
на Майдані Незалежності, а також охорону обладнання, тех#
ніки на період монтажу/демонтажу та під час проведення за#
ходу;

— перекриття вулиці Хрещатик (від вулиці Городецько#
го до вулиці Інститутської) з 18.00 до 24.00 28 травня 2011
року.

4. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь#

кої державної адміністрації) забезпечити заходи безпеки під
час проведення заходу.

5. Головному управлінню контролю за благоустроєм ви#
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) видати дозвіл (ордер) на тимчасо#
ве порушення благоустрою під час підготовки та проведен#
ня заходу з 00.00 20 червня до 24.00 1 липня 2011 року.

6. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити чергування машин швидкої ме#
дичної допомоги під час проведення заходу.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас#
ти на заступника голови Київської міської державної адмі#
ністрації Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про затвердження складу
Київської міської комісії 

у справах увічнення
пам’яті жертв війни 

та політичних репресій
Розпорядження № 545 від 12 квітня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 02.08.1996 року № 897 “Про Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам’яті жертв вій�
ни та політичних репресій”, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України від 26 квітня 2001 року № 108 “Про затвердження Типового положення про регіональну комісію у
справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій” та з метою належної організації роботи міс�
цевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань пошуку, обліку, забезпечення збе�
реження і утримання військових поховань жертв війни та політичних репресій на території міста та в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

Звернення депутатів Київської
міської ради до Верховної Ради

України з приводу захисту 
здоров’я населення 

від шкідливого впливу 
тютюнокуріння

Депутати Київради звертаються до депутатів Верховної
Ради України із закликом захистити здоров’я громадян Укра#
їни від шкідливого впливу тютюнокуріння. Ми спостерігаємо,
що у більшості країн Європи на законодавчому рівні прий#
маються рішення про повну заборону тютюнопаління і рек#
лами тютюнових виробів. Зараз у 10 країнах Європейсько#
го Союзу (далі — ЄЄ) вже діють комплексні закони щодо за#
борони паління. Австрія, Велика Британія, Ірландія, Іспанія,
Німеччина та деякі інші держави мають найбільш суворі об#
меження щодо тютюнопаління, які передбачають повну за#
борону курити в закритих громадських приміщеннях, гро#

мадському транспорті та на робочих місцях. На відміну від
Європи, в Україні зберігається тенденція до скорочення три#
валості життя, збільшення кількості серцево#судинних та
онкологічних захворювань. Причин багато, але “чільне” міс#
це серед них посідає тютюнопаління. Депутати Київської
міської ради змушені констатувати, що прийняті раніше рі#
шення щодо заборони тютюнопаління абсолютно не працю#
ють. Адже кожен може пересвідчитися, що курці не дотри#
муються законодавчо встановленої вимоги щодо заборони
паління у громадських місцях, на зупинках громадського
транспорту чи закладах громадського харчування.

Згідно з Законом України “Про заходи щодо попереджен#
ня та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідли#
вого впливу на здоров’я населення” передбачено, що у за#
кладах громадського харчування відводиться не менше 50
відсотків площі торгових залів цих закладів для обслугову#
вання осіб, які не курять, але в більшості випадків нинішній
розподіл у ресторанах чи кав’ярнях на різні зали не захи#
щає від диму осіб, які не палять, внаслідок чого стають кур#
цями усі відвідувачі. Очевидно, що половинчасті рішення

стають прикриттям для ухиляння від реалізації норм зако#
ну. Тому для зменшення кількості курців потрібно впрова#
джувати комплекс дій на державному рівні, тобто повністю
заборонити паління в закладах громадського харчування.

З огляду на вищезазначене, Київська міська рада звер#
тається до Верховної Ради України з пропозицією прийня#
ти рішення про повну заборону куріння тютюнових виробів
у закладах громадського харчування та внести відповідні
зміни до статті 13 Закону України “Про заходи щодо попе#
редження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх
шкідливого впливу на здоров’я населення”.

Статистика переконливо свідчить про те, що молодь в
значній мірі схильна приймати рішення про вживання тю#
тюну під впливом реклами тютюнових виробів. Оскільки та#
ка реклама завдає значної шкоди здоров’ю громадян, тому
її заборона є нагальною необхідністю. На розгляді Верхов#
ної Ради знаходиться проект Закону України “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України” (щодо заборо#
ни реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютю#
нових виробів) (реєстр. № 5164). Депутати Київської місь#

кої ради вважають за необхідне підтримати цей законопро#
ект та звернутись до Верховної Ради України щодо його як#
найшвидшого прийняття.

З огляду на вищевикладене, Київська міська рада звер#
тається до Верховної Ради України з проханням розглянути
це звернення, профільному комітету Верховної Ради Укра#
їни доопрацювати до другого читання та внести до поряд#
ку денного найближчого пленарного тижня проект Закону
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України” (щодо заборони реклами, спонсорства та стиму#
лювання продажу тютюнових виробів) (реєстр. № 5164) та
ввести повну заборону на рекламу тютюнових виробів.

Депутати Київської міської ради закликають подбати про
здоров’я усіх громадян України. Подальше зволікання калі#
чить дітей і молодь, які завдяки батькам перетворюються
на пасивних курців. Україна потребує мужніх рішень, які за#
кладуть фундамент розвитку здорового суспільства.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про утворення Комісії для розгляду питань, 
пов’язаних із встановленням статусу осіб, 

які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

Розпорядження № 550 від 12 квітня 2011 року

Відповідно до пункту 3 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 23.12.2010 № 404
“Про результати здійснення перевірок виконання вимог Закону України “Про статус і соціальний захист гро�
мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо правильності визначення статусу
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надання пільг та компенсаційних виплат ор�
ганами праці та соціального захисту населення протягом 2010 року”, з метою впорядкування механізму
встановлення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в межах функцій міс�
цевого органу виконавчої влади:

1. Утворити Комісію для розгляду питань, пов’язаних із
встановленням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чор#
нобильської катастрофи, як дорадчий орган виконавчого ор#
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад#
міністрації).

2. Затвердити склад Комісії для розгляду питань, пов’яза#
них із встановленням статусу осіб, які постраждали внаслі#
док Чорнобильської катастрофи, що додається.

3. Головному управлінню праці та соціального захисту на#
селення виконавчого органу Київської міської ради (Київ#
ської міської державної адміністрації) здійснити організацій#

но#технічне забезпечення діяльності Комісії для розгляду пи#
тань, пов’язаних із встановленням статусу осіб, які постраж#
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас#
ти на заступника голови Київської міської державної адмі#
ністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в апараті Київської міської

державної адміністрації

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 17.11.2009 № 1295
Розпорядження № 633 від 28 квітня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” у зв’язку зі зміною джерел фінан�
сування будівельних робіт з капітального ремонту вул. Мурманської, частини вул. Червоноткацької (від вул.
Біломорської до вул. Мурманської) та організації правого повороту від вул. Червоногвардійської до вул.
Червоноткацької у Деснянському районі та враховуючи звернення ТОВ “Люксон” від 15.02.2011, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження вико#
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер#
жавної адміністрації) від 17.11.2009 № 1295 “Про капіталь#
ний ремонт вул. Червоноткацької (від просп. Гагаріна до вул.
Мурманської), вул. Мурманської, вул. Біломорської, вул.
Магнітогорської (від вул. Червоноткацької до вул. Попудрен#
ка) та правого повороту від вул. Червоногвардійської до вул.
Червоноткацької у Деснянському районі”:

1.1. Пункт 3 викласти у новій редакції:
“3. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконав#

чого органу Київської міської ради (Київської міської дер#
жавної адміністрації) як головному розпоряднику коштів місь#
кого бюджету здійснити фінансування проектних робіт з ка#
пітального ремонту вулиць та виконання будівельних робіт
з капітального ремонту вул. Червоноткацької (від просп. Га#
гаріна до вул. Біломорської), вул. Магнітогорської (від вул.
Червоноткацької до вул. Попудренка) та вул. Біломорської в
межах бюджетних призначень, затверджених в міському бю#

джеті м. Києва на капітальний ремонт об’єктів вулично#шля#
хової мережі на 2011 рік”.

1.2. Доповнити розпорядження новим пунктом 4 у такій
редакції:

“4. Прийняти до відома, що фінансування будівельних
робіт з капітального ремонту вул. Мурманської, частини вул.
Червоноткацької (від вул. Біломорської до вул. Мурманської)
та організації правого повороту від вул. Червоногвардійської
до вул. Червоноткацької у Деснянському районі буде здій#
снюватися за кошти інвестора — ТОВ “Люксон”.

У зв’язку з чим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами
5, 6.

1.3. Пункт 5 викласти у новій редакції:
“5. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах ма#

сової інформації змісту цього розпорядження покласти на за#
ступників голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків”.

Голова О. Попов

1. Перейменувати міську комісію у справах увічнення
пам’яті жертв війни та політичних репресій, утворену роз#
порядженням Київської міської державної адміністрації від
14.10.1996 № 1629 “Про міську комісію у справах увічнен#
ня пам’яті жертв війни та політичних репресій”, у Київську
міську комісію у справах увічнення пам’яті жертв війни та по#
літичних репресій.

2. Затвердити склад Київської міської комісії у справах
увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, що до#
дається.

3. Затвердити Положення про Київську міську комісію у
справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репре#
сій, що додається.

4. Визнати такими, що втратили чинність, наступні роз#
порядження Київської міської державної адміністрації:

від 09.10.2001 № 2116 “Про Київську міську комісію у

справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репре#
сій”;

від 19.03. 2004 № 448 “Про затвердження нового скла#
ду Київської міської комісії у справах увічнення пам’яті жертв
війни та політичних репресій”;

від 18.11.2005 № 2123 “Про затвердження нового скла#
ду Київської міської комісії у справах увічнення пам’яті жертв
війни та політичних репресій”.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас#
ти на заступника голови Київської міської державної адмі#
ністрації Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в апараті Київської міської

державної адміністрації
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