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²íâåñòèö³¿ ïðèøâèäøàòü
� Êè¿âðàäà ïëàíóº çàòâåðäèòè íîâå ïîëîæåííÿ êîíêóðñíèõ ïðîöåäóð

Îäèíîê³ ñòîëè÷í³ 
áàòüêè òà ìàòåð³ 
îòðèìàþòü ïðåì³¿
ì³ñüêîãî ãîëîâè

Â³òàë³é Êëè÷êî ï³äïèñàâ ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ ïðåì³ºþ

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè îäè-

íîêèõ áàòüê³â òà îäèíîêèõ ìàòå-

ð³â, ÿê³ ñàì³ âèõîâóþòü ä³òåé.

Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè,

ìîëîä³ òà ñïîðòó äîðó÷åíî ïðîô³-

íàíñóâàòè ïðåì³¿ ó ìåæàõ àñèãíó-

âàíü íà 2015 ð³ê.

Òàê, ïî 2 000 ãðèâåíü îòðèìà-

þòü 6 îäèíîêèõ áàòüê³â òà 7 îäè-

íîêèõ ìàòåð³â.

Ó ñóáîòó 
íà Ñï³âî÷îìó ïîë³
ñòàðòóº âèñòàâêà 
êâ³ò³â «Óêðà¿íà 
ªâðîïåéñüêà»

²ç 16 òðàâíÿ äî 14 ÷åðâíÿ íà Ñï³-

âî÷îìó ïîë³ òðèâàòèìå âèñòàâêà

êâ³ò³â «Óêðà¿íà ªâðîïåéñüêà».Òðèâàº

âèñàäæåííÿ ðîñëèí òà çìîíòîâà-

íî êàðêàñè äëÿ îá’ºìíèõ êîìïîçè-

ö³é, ïîâ³äîìëÿº ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä».

Â³äâ³äóâà÷³ âèñòàâêè çìîæóòü

ïîáà÷èòè ñèìâîë³÷íå âò³ëåííÿ íà-

ö³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé êðà¿í, ÿê³

ñòâîðèëè Ðàäó ªâðîïè ó 1949 ðî-

ö³: Áåëüã³þ, Äàí³þ, ²ðëàíä³þ, ²òàë³þ,

Ëþêñåìáóðã, Í³äåðëàíäè, Íîðâå-

ã³þ, Îá’ºäíàíå êîðîë³âñòâî Âåëè-

êî¿ Áðèòàí³¿ òà Ï³âí³÷íî¿ ²ðëàíä³¿,

Ôðàíö³þ òà Øâåö³þ.

Íà êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà ÷åêàº

áàãàòî ö³êàâèíîê: êâ³òêîâèé ãîäèí-

íèê Êàðëà Ë³ííåÿ, Åéôåëåâà âåæà,

Êîë³çåé òà ³íøå. Äëÿ ìàëå÷³ äèçàé-

íåðè ñïåö³àëüíî ðîçðîáèëè â³ê³í-

ã³â, Êàðëñîíà, Í³ëüñîíà òà Ðóñà-

ëîíüêó.

Äëÿ îõî÷èõ ñôîòîãðàôóâàòèñü

âñòàíîâëåíî ñïåö³àëüí³ îãîðîäæó-

âàëüí³ ìàéäàí÷èêè àáî òàíòàìà-

ðåñêè. Òðàäèö³éíî íà òåðèòîð³¿ îð-

ãàí³çîâàí³ «Äèòÿ÷à êðà¿íà», Àëåÿ

ìàéñòð³â, âóëèöÿ ñóâåí³ð³â òà ìàé-

äàí÷èê, äå ìîæíà ïðèäáàòè ïîñàä-

êîâèé ìàòåð³àë.

Ïðàöþâàòèìå âèñòàâêà ùîäíÿ

ç 9.00 äî 21.00. Òðàäèö³éíî âõ³ä íà

âèñòàâêó êâ³ò³â äëÿ ä³òåé äî 7-ìè

ðîê³â, ïåíñ³îíåð³â, ³íâàë³ä³â, ó÷àñ-

íèê³â â³éíè òà ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿

àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ — áåçêîøòîâíèé.

Ó ïàðêó 
³ìåí³ Î. Ñ. Ïóøê³íà 
â³äáóäåòüñÿ 
«Àðò-Ï³êí³ê 
Ñëàâè Ôðîëîâî¿»

Ç 15 òðàâíÿ â ïàðêó ³ìåí³ Î. Ñ. Ïóø-

ê³íà â³äáóâàòèìåòüñÿ ôåñòèâàëü

«Àðò-Ï³êí³ê Ñëàâè Ôðîëîâî¿». Ï³ä-

ïèñàíî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ ïðî

ï³äòðèìêó ³í³ö³àòèâè áëàãîä³éíî¿

îðãàí³çàö³¿ «Ôîíä ðîçâèòêó òà ï³ä-

òðèìêè ìîëîäîãî ìèñòåöòâà Óêðà-

¿íè Ñëàâè Ôðîëîâî¿».

ÂÆÅ ìàéæå 5 ì³ñÿö³â Êè¿âðàäîþ «õîäèòü» ïðî-
åêò ð³øåííÿ «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïîëîæåííÿ
ïðî ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â ó
ì³ñò³ Êèºâ³». Ãîòóâàâñÿ äîêóìåíò ³ùå äîâøå.
Íàñò³ëüêè äîâãî, ùî ó íüîìó äîâåëîñÿ ïåðå-
ïèñóâàòè äåÿê³ ôîðìóëþâàííÿ, îñê³ëüêè çà
öåé ÷àñ çì³íèëîñÿ â³äïîâ³äíå çàêîíîäàâñòâî é
îêðåì³ ïóíêòè âèêëàäåí³ â íüîìó ïî-³íøîìó.
Çàãàëîì æå íîâèé Ïîðÿäîê äîñèòü ïðåäìåò-
íî ³ äåòàëüíî îïðàöüîâàíèé òà ì³ñòèòü áëèçü-
êî 40 ñòîð³íîê òåêñòó. Çà
ñëîâàìè äèðåêòîðà Äå-
ïàðòàìåíòó åêîíîì³êè
é ³íâåñòèö³é ÊÌÄÀ Ìè-
êîëè Ïîâîðîçíèêà, ãî-
ëîâíà ìåòà íîâèõ ïðàâèë —
ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ
óìîâ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ³í-
âåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà
çàáåçïå÷åííÿ çáàëàíñîâàíîãî ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà, çàñòîñóâàííÿ â³äêðè-
òèõ ìåòîä³â çàëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ êîøò³â äëÿ
âèêîíàííÿ ì³ñüêèõ ïðîãðàì. «×îãî ìè î÷³êó-

ºìî â³ä íîâîãî ïîëîæåííÿ? Ïî-ïåðøå, ïðîâî-
äèìî ïðîöåäóðó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â³äïî-
â³äíî äî ïîòðåá ñóá’ºêò³â ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Çìåíøóºìî òåðì³í ³íâåñòèö³éíîãî ïðî-
öåñó ìàéæå âäâ³÷³ (ïðèáëèçíî äî äâîõ ì³ñÿ-
ö³â). Çîêðåìà — çà ðàõóíîê çìåíøåííÿ ê³ëü-
êîñò³ íåîáõ³äíèõ çàñ³äàíü ³íâåñòèö³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ ç ÷îòèðüîõ äî òðüîõ. Çìåíøåííÿ âèòðàò
áþäæåòíèõ êîøò³â íà ï³äãîòîâêó ³íâåñòèö³é-
íèõ ïðîåêò³â òà çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü äî
ì³ñüêîãî áþäæåòó... Äóæå äåòàëüíî îïèñàíèé
âåñü ïðîöåñ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó», — ïî-
ÿñíèâ ïîñàäîâåöü.

Ñóö³ëüíèé ïîçèòèâ
íîâîãî Ïîðÿäêó â³äçíà-
÷àº òàêîæ ³ ñåêðåòàð áþ-
äæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè Ãåîðã³é ßñèíñüêèé.
Çà éîãî ñëîâàìè, ³ç çàëó-
÷åííÿì ³íâåñòèö³é íàìà-
ãàòèìóòüñÿ íå çâîë³êàòè —
ãðàíè÷í³ òåðì³íè âñòàíîâëÿòü ³ äëÿ ðîáî÷î¿
ãðóïè êîì³ñ³¿, ³ äëÿ äåïàðòàìåíò³â, ùî íàäà-

âàòèìóòü ñâî¿ âèñíîâêè íà ò³ ÷è ³íø³ ïèòàí-
íÿ. Ùî äóæå âàæëèâî — âäîñêîíàëèòüñÿ ïðî-
öåäóðà ïðèéíÿòòÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿.
Öå äîçâîëèòü óíèêíóòè âèïàäê³â â³äìîâè ó÷àñ-
íèêó ç á³ëüøîþ êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ íà
ôîðìàëüí³é ï³äñòàâ³. Íàïðèêëàä, ÿêùî áðà-
êóº ïîòð³áíèõ äîâ³äîê àáî íåíàëåæíî îôîðì-
ëåíèé ÿêèéñü äîêóìåíò. «Ðàí³øå ó÷àñíèêè
ìàëè ïîäàâàòè ïàêåòè äîêóìåíò³â ðàçîì ³ç
ïðîïîçèö³ÿìè ùîäî ³íâåñòèö³é. Òîáòî âæå ï³ä
÷àñ â³äêðèòòÿ ïàêóíê³â àíàë³çóâàëè, ÷è ïðàâèëü-
íî âñå îôîðìëåíî — ³ äåÿê³ ó÷àñíèêè «â³äñ³-
þâàëèñÿ». Â öüîìó Ïîðÿäêó ïðîïèñàíî, ùî
äîêóìåíòè ïåðåâ³ðÿþòü äî òîãî ÷àñó, êîëè ïî-
äàþòü ïðîïîçèö³¿. Öå ãàðàíòóâàòèìå, ùî âðåø-
ò³ áóäå îáðàíî ä³éñíî êðàùó ïðîïîçèö³þ. Äî-
äàºòüñÿ ïðîçîðîñò³ — çàñ³äàííÿ êîì³ñ³é â³ä-
êðèò³. Êð³ì òîãî, îðãàí³çàòîðè çîáîâ’ÿçàí³ ïóá-
ë³êóâàòè ³íôîðìàö³þ íà ñàéò³ ÿê ïðî óìîâè
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó, òàê ³ ïðî éîãî ðåçóëü-
òàòè»,— çàçíà÷èâ äåïóòàò.

Äå-þðå îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñ³â áóäå Äå-
ïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é ÊÌÄÀ, à
ôàêòè÷íî çàéìàòèìåòüñÿ öèì Êè¿âñüêå ³íâåñ-
òèö³éíå àãåíòñòâî. Âîíî áóäå ³íâåñòèö³éíèì
àãåíòîì, à ñåðåä îáîâ’ÿçê³â ìàòèìå íàäàííÿ
âèñíîâê³â, êîíñóëüòàö³é ùîäî ðîçðîáêè ïå-
ðåäïðîåêòíèõ ïðîïîçèö³é; ³íôîðìóâàííÿ ïðî
äàòó, óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â, çä³éñíåí-
íÿ ³íôîðìàö³éíî-ðåêëàìíèõ êàìïàí³é ïðî
öå; ìîí³òîðèíã äîòðèìàííÿ óìîâ ²íâåñòèö³é-
íèõ äîãîâîð³â òîùî. Íàãàäàºìî, ùî ïîïðè íå
íàäòî ñïðèÿòëèâ³ óìîâè, çà ï³âðîêó Êè¿âñüêå
³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî ïðîâåëî êîíêóðñè çà
ìàéæå äåñÿòüìà ïðîåêòàìè, çàëó÷èâøè äëÿ
ì³ñòà ïîíàä 1 ìëðä ãðí ³íâåñòèö³é. Ùå áëèçü-
êî 70 ïðîåêò³â àãåíòñòâîì íà ñüîãîäí³ íàïðà-
öüîâàíî �

Ñêîðî÷åííÿ ïðîöåäóð òà àáñîëþòíà â³äêðèò³ñòü ïðîöåñó — òàê³ ãî-
ëîâí³ çàâäàííÿ íîâîãî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â
â Êèºâ³. Ïðîåêò ïîëîæåííÿ ï³äòðèìàëà áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ³
éîãî áóäå âèíåñåíî íà ðîçãëÿä ñåñ³¿. Òåðì³íè êîíêóðñíèõ ïðîöåäóð
ñêîðîòÿòüñÿ âäâ³÷³. Ïàêåòè äîêóìåíò³â ó÷àñíèê³â ïåðåâ³ðÿòèìóòü çà-
çäàëåã³äü, ùîá óíèêíóòè â³äñ³þâàííÿ êðàùèõ ïðîïîçèö³é ç ôîðìàëü-
íèõ ïðè÷èí. Âñÿ ³íôîðìàö³ÿ — ³ ïðî óìîâè, ³ ïðî ðåçóëüòàòè — áóäå
îïðèëþäíþâàòèñÿ.

²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»

Ïîïðè íå íàäòî ñïðèÿòëèâ³ óìîâè, çà ï³âðîêó Ê²À ïðîâåëà êîíêóðñè ïî áëèçüêî 10-òè ïðîåêòàõ, çàëó÷èâøè äëÿ ì³ñòà ïîíàä 1 ìëðä ãðí ³íâåñòèö³é 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про забезпечення недопущення самочинного будівництва 
та самовільного зайняття земельних ділянок

Рішення Київської міської ради № 317/1182 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 3, 9, 20, 15#2, 78 # 84, 90 # 93, 95, 96, 116, 123 # 128, 134 # 138, 211, 212 Земельного кодексу Ук#

раїни, статей 373 # 376 Цивільного кодексу України, статей 53, 53#1, 96, 96#1, 152 Кодексу України про адміністра#
тивні правопорушення, статті 197#1 Кримінального кодексу України, статей 17, 18, 25, пунктів 34, 44 частини пер#
шої статті 26, підпунктів 5, 7, 9 пункту "а", підпунктів 3, 1 пункту "б" частини першої статті 31, статті 59 Закону Ук#
раїни "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 статті 22 Закону України "Про столицю України # місто#
герой Київ", статей 4, 8, 25 # 29, 31, 34 # 39, 40, 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності",
статей 2, 3, 5, 10, 12 # 16, 19, 21, 26#1, 28, 34, 38, 40, 42, Закону України "Про благоустрій населених пунктів", статей
2 # 5, 10, 15, 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", За#
кону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", постанов Кабінету Міністрів Ук#
раїни від 15.06.2006  № 826 "Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об'єктів благоустрою", від
13.04.2011  № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів", від 13.04.2011  № 466 "Де#
які питання виконання підготовчих і будівельних робіт", від 23.05.2011 № 553 "Про затвердження Порядку здійснен#
ня державного архітектурно#будівельного контролю", від 25.05.2011  № 559 "Про містобудівний кадастр", від
17.10.2013  № 868 "Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і По#
рядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно", від 30.10.2013  № 870 "Про
затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, пе#
реоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів", наказу Міністерства з питань житлово#комунального гос#
подарства України від 03.11.2008  № 326 "Про затвердження Методики визначення відновної вартості об'єкта бла#
гоустрою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2008 за  № 1181/15872, наказів Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово#комунального господарства України від 05.07.2011  № 103 "Про
затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.07.2011 за  № 902/19640, від 07.07.2011  № 109 "Про затвердження Порядку надання місто#
будівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст", зареєстрованого в Міністерстві юс#
тиції України 22.07.2011 за  № 912/19650, та від 21.10.2011  № 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимча#
сових споруд для провадження підприємницької діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.11.2011 за  № 1330/20068, рішень Київської міської ради від 25.12.2008  № 1051/1051 "Про Правила благоустрою
міста Києва", від 24.02.2011  № 56/5443 "Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) влас#
ників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально#культурного чи іншого призначення для здійснен#
ня підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користу#
вачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів
благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради", від 24.05.2012  № 588/7925 "Про
Службу містобудівного кадастру", від 18.04.2013  № 194/9251 "Про ведення міського земельного кадастру", від
22.05.2013  № 337/9394 "Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об'єктів у місті
Києві", від 04.09.2014  № 62/62 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.02.2011  № 56/5443
"Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговель#
ного, побутового, соціально#культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, за#
собів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення
змін до деяких рішень Київської міської ради" та деяких рішень Київської міської ради", від 09.10.2014  № 279/279
"Про адміністративну комісію при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації)", враховуючи постанову пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ від 30.03.2012  № 6 "Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України
(про правовий режим самочинного будівництва)", а також розпорядження виконавчого органу Київської місь#
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.03.2013  № 346 "Про визначення відповідальних осіб
за проведення демонтажів самовільно встановлених тимчасових споруд (МАФів) в районах міста Києва", від
14.06.2013  № 943 "Про заходи щодо впорядкування розміщення та демонтажу тимчасових споруд на території
міста Києва" та від 29.10.2014  № 1234 "Про уповноваження посадових осіб складати протоколи про адміністративні
правопорушення", з метою посилення контролю за припиненням незаконного (самовільного) будівництва будь#
яких об'єктів будівництва та встановлення (розміщення) тимчасових споруд торговельного, побутового, соціаль#
но#культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, а також забезпечення недо#
пущення незаконної (самовільної) їх реконструкції, добудови, перебудови під об'єкти нерухомого майна чи
інших незаконних дій з тимчасовими спорудами та недопущення незаконного введення таких об'єктів в експлу#
атацію та реєстрації на них права власності чи інших речових прав як на об'єкти нерухомого майна, Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Зверн�ти�особлив���ва���ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації)�та�її�стр��т�рних�підрозділів,

а�та�ож�ор�анів�державної�влади�та�юридичних�і

фізичних�осіб�на�необхідність�не�хильно�о�дотри-

мання�за�онодавства���сфері�містоб�д�вання�при

здійсненні�містоб�дівної�діяльності�та�заб�дові

територій,�а�та�ож�на�те,�що�відповідно�до�за�о-

нодавства:

самочинно�(самовільно)�зб�дований�об'є�т�—

це�житловий�б�дино�,�б�дівля,�спор�да,�інше�не-

р�хоме�майно,�я�і�зб�довані�або�б�д�ються�на

земельній�ділянці,�що�не�б�ла�відведена�для�цієї

мети,�або�без�відповідно�о�до��мента,�я�ий�дає

право�ви�он�вати�б�дівельні�роботи,�чи�належ-

но�затверджено�о�прое�т�,�або�з�істотними�по-

р�шеннями�б�дівельних�норм�і�правил;

самовільне�зайняття�земельної�ділян�и�—�це�б�дь-

я�і�дії,�я�і�свідчать�про�фа�тичне�ви�ористання

земельної�ділян�и�без�відповідно�о�рішення�ор-

�ан��ви�онавчої�влади�чи�ор�ан��місцево�о�са-

мовряд�вання�про�її�передач����власність�або�на-

дання����орист�вання�(оренд�)�або�за�відс�тності

правочин��щодо�та�ої�земельної�ділян�и,�за�ви-

нят�ом�дій,�я�і�відповідно�до�за�он��є�правомірни-

ми;

право�на�заб�дов��земельної�ділян�и�реаліз�єть-

ся�лише�її�власни�ом�або�земле�орист�вачем,

я�ий�оформив�та�е�речове�право���встановле-

ном��за�онодавством�поряд��;

план�вання�та�заб�дова�земельних�діляно�

здійснюється�їх�власни�ами�чи��орист�вачами�в

�становленом��за�онодавством�поряд��,��рім

випад�ів,��оли�за�онодавством�доп�с�ається�ре-

�онстр��ція,�реставрація�або��апітальний�ремонт

об'є�тів�б�дівництва,�а�та�ож�ре�онстр��ція�або

�апітальний�ремонт�автомобільних�дорі�,�залізнич-

них��олій,�ліній�еле�тропередачі,�зв'яз��,�тр�-

бопроводів,�інших�лінійних��ом�ні�ацій,�а�та�ож

нове�б�дівництво�об'є�тів�інженерно-транспорт-

ної�інфрастр��т�ри�на�замовлення�ор�анів�дер-

жавної�влади�та�ор�анів�місцево�о�самовряд�-

вання�за�відс�тності�до��мента,�що�засвідч�є�пра-

во�власності�на�земельн��ділян���чи��орист�ван-

ня�нею;

прое�т�вання�об'є�тів�б�дівництва�(б�дин�и,

б�дівлі,�спор�ди�б�дь-я�о�о�призначення,�їх��омп-

ле�си,�лінійні�об'є�ти�інженерно-транспортної

інфрастр��т�ри)�без�отримання�вихідних�даних

(містоб�дівні��мови�та�обмеження�заб�дови�земель-

ної�ділян�и,�технічні��мови;�завдання�на�прое�т�-

вання�тощо)�не�доп�с�ається,��рім�випад�ів,��о-

ли�за�онодавством�для�прое�т�вання�об'є�тів

б�дівництва�отримання�та�их�містоб�дівних��мов

та�обмежень�не�вима�ається,�прое�тна�до��мен-

тація�на�б�дівництво�об'є�тів�розробляється���по-

ряд��,�встановленом��за�онодавством,�з��рах�-

ванням�вимо��містоб�дівної�до��ментації�та�вихідних

даних�і�дотриманням�вимо��за�онодавства,�б�дівель-

них�норм,�державних�стандартів�і�правил�та�зат-

вердж�ється�замовни�ом;�заб�дова�присадиб-

них,�дачних�і�садових�земельних�діляно��може

здійснюватися�на�підставі�б�дівельно�о�паспор-

та�заб�дови�земельної�ділян�и,�оформлено�о�в

�становленом��за�онодавством�поряд��;

введенню�в�е�спл�атацію�підля�ає�лише�за-

вершений�б�дівництвом�об'є�т�нер�хомо�о�май-

на,�я�ий�поб�дований�на�земельній�ділянці,�що�на-

дана�в��становленом��поряд���для�та�о�о�б�дівницт-

ва�відповідно�до�містоб�дівної�та�землевпоряд-

ної�до��ментації�та�речове�право�(власності,�орен-

ди�тощо)�на�я���зареєстровано�в��становлено-

м��за�онодавством�поряд��;

самочинно�зб�довані�об'є�ти�підля�ають�зне-

сенню,�а�самовільно�зайняті�земельні�ділян�и

державної�та��ом�нальної�власності�—�звільнен-

ню�та�поверненню�власни�ам�за�рах�но��осіб,

я�і�здійснили�самочинне�б�дівництво�та�самовіль-

не�зайняття�земельних�діляно�,�особи�ж,�я�і�вчи-

нили�зазначені�дії,�нес�ть�цивільн�,�адміністра-

тивн��та��римінальн��відповідальність.

2.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�-

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

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

печити�недоп�щення:

2.1.�Видачі�містоб�дівних��мов�та�обмежень

заб�дови�земельної�ділян�и�особам,�я�і�не�офор-

мили�в��становленом��за�онодавством�поряд-

���право�власності�або�право��орист�вання�зе-

мельною�ділян�ою,��рім�випад�ів,��оли�та�і�місто-

б�дівні��мови�та�обмеження���встановлених�за-

�онодавством�випад�ах�не�видаються�або�їх�ви-

дача�може�б�ти�здійснена�за�відс�тності�до��-

мента,�що�засвідч�є�право�власності�чи��орис-

т�вання�земельною�ділян�ою,�а�та�ож�видачі

містоб�дівних��мов�та�обмежень�заб�дови�зе-

мельної�ділян�и�власни�ам�тимчасових�спор�д

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�р-

но�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення

підприємниць�ої�діяльності�(далі�—�тимчасова�спо-

р�да)�для�їх�ре�онстр��ції,�доб�дови,�переб�-

дови�під�об'є�ти�нер�хомо�о�майна,�я�що���влас-

ни�а�тимчасової�спор�ди�відс�тнє�оформлене

в��становленом��поряд���право�власності�на

земельн��ділян���або�право��орист�вання

відповідною�земельною�ділян�ою�для�її�заб�до-

ви�відповідно�до�встановлено�о�цільово�о�приз-

начення�земельної�ділян�и.

2.2.�Присвоєння�самочинно�зб�дованим�об'є�там

та�тимчасовим�спор�дам�поштових�(б�дівель-

них)�адрес.

2.3.�Видачі�паспортів�прив'язо��на�самовільно

встановлені�(розміщені)�тимчасові�спор�ди�та

внесення�про�них�відомостей�до�містоб�дівно�о

�адастр�,�а���разі�надходження�інформації�про

та�і�тимчасові�спор�ди�невід�ладно�про�це�інфор-

м�вати�районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації

та�Департамент�місь�о�о�бла�о�строю�та�збере-

ження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації)�для�вжиття�заходів�щодо

їхньо�о�демонтаж��за�поданням�районних�в�місті

Києві�державних�адміністрацій.

2.4.�У�ладення�до�оворів�щодо�пайової��часті

в��триманні�об'є�та�бла�о�строю�для�визначен-

ня�обся�ів�пайової��часті�(внес��)�власни�ів�тим-

часових�спор�д,�встановлених�(розміщених)�са-

мовільно.

3.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збе-

реження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�та�районним�в�місті�Києві

державним�адміністраціям�забезпечити:

3.1.�Посилення�самоврядно�о��онтролю���сфері

бла�о�строю,�зо�рема��онтролю�за�недоп�щен-

ням�самовільно�о�встановлення�(розміщення)

тимчасових�спор�д�на�об'є�тах�бла�о�строю�міста.

3.2.�Невід�ладне�вжиття�в��становленом��по-

ряд���заходів�щодо�демонтаж��самовільно�вста-

новлених�(розміщених)�тимчасових�спор�д�з�по-

дальшим�відш�од�ванням��сіх�витрат�на�прове-

дення�демонтаж�,�перевезення,�розвантаження,

збері�ання�тимчасової�спор�ди�власни�ом�(осо-

бою,�я�а�здійснила�встановлення)�тимчасової

спор�ди.

У�разі�відмови�власни�ів�(осіб,�я�і�здійснили

встановлення)�тимчасових�спор�д�від�відш�од�-

вання��сіх�витрат�на�проведення�демонтаж�,�пе-

ревезення,�розвантаження,�збері�ання�тимчасо-

вої�спор�ди�районним�в�місті�Києві�державним

адміністраціям�та�КП�"Київбла�о�стрій"�забезпе-

чити�вжиття�заходів�щодо�здійснення�відш�од�-

вання�цих�витрат���с�довом��поряд��.

3.3.�У�разі�виявлення�під�час�здійснення�са-

моврядно�о��онтролю���сфері�бла�о�строю�збит�ів,

завданих�об'є�т��бла�о�строю�в�рез�льтаті�по-

р�шення�за�онодавства�з�питань�бла�о�строю,

забезпечити�вжиття�заходів�щодо�невід�ладно-

�о�інформ�вання�балансо�трим�вачів�об'є�тів

бла�о�строю�про�виявлені�пор�шення�за�онода-

вства�для�визначення�балансо�трим�вачами��

встановленом��за�онодавством�поряд���збит�ів

Про проведення 14.05.2015 пленарного засідання III сесії 
Київської міської ради VII скликання

Розпорядження № 245 від 5 травня 2015 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев'ятої статті 46 Закону України "Про місце#

ве самоврядування в Україні", частини п'ятої статті 20 Регламенту Київської міської ради, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, частини першої статті 17 Статуту територіальної
громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805:

1.�Провести�14�травня�2015�ро���о�10.00�пленарне�засідання�III�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�VII�с�ли�ання���сесійній�залі�Київсь�ої�місь�ої�ради�(м.�Київ,�в�лиця�Хрещати�,�36,�4-й�по-

верх).

2.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�здійснити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під�отов�и�та�проведення�пленарно�о�засідання�III�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли-

�ання.

3.�Це�розпорядження�разом�з�прое�том�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�"Про�порядо��денний

пленарно�о�засідання�III�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли�ання�14.05.2015",�сформованим�Пре-

зидією�Київсь�ої�місь�ої�ради,�довести�до�відома�населення�міста�Києва,�деп�татів�Київсь�ої

місь�ої�ради,��олів�деп�татсь�их�фра�цій�Київсь�ої�місь�ої�ради,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�працівни�ів

се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради���встановленом��поряд��.

Київський міський голова 
В. Кличко
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об'є�там�бла�о�строю�та�вжиття�заходів�щодо�їх

відш�од�вання.

Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збе-

реження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�забезпечити�вжиття�за-

ходів�щодо�недоп�щення�видачі�до��ментів,�що

дають�право�на�пор�шення�об'є�тів�бла�о�строю,

пов'язане�з�про�ладанням�інженерних�мереж�чи

іншими�роботами�з�під�лючення�до�інженерних

мереж�самочинно�зб�дованих�об'є�тів�та�са-

мовільно�встановлених�(розміщених)�тимчасо-

вих�спор�д.

Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збе-

реження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації),�Департамент��с�спіль-

них��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації),��правлінням�житлово-�ом�наль-

но�о��осподарства�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій,��ом�нальном��підприємств�

"Київбла�о�стрій"�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

�ом�нальним�підприємствам�по��триманню�зе-

лених�насаджень�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій,�Київсь�ом���ом�нальном�

об'єднанню�зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації

зелених�насаджень�міста�"Київзеленб�д",��ом�-

нальном��підприємств��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь-

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

адміністрації)�по�охороні,��триманню�та�е�спл�-

атації�земель�водно�о�фонд��м.�Києва�"Плесо"��

разі�виявлення�пор�шень�за�онодавства���сфері

бла�о�строю�забезпечити�вжиття�невід�ладних

заходів�щодо�с�ладання�прото�олів�про�виявлені

пор�шення���сфері�бла�о�строю�та�направлення

їх�до�адміністративної��омісії�при�ви�онавчом�

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

державній�адміністрації)�для�роз�ляд��нею�спра-

ви�про�адміністративне�правопор�шення�та�при-

тя�нення�винних�осіб�до�відповідальності.

4.�ПАТ�"Київ�аз",�ПАТ�"А�ціонерна��омпанія

"Київводо�анал",�ПАТ�"Київенер�о"�та�іншим

підприємствам,��становам�та�ор�анізаціям�за-

безпечити�вжиття�заходів�стосовно�недоп�щен-

ня�видачі�технічних��мов�щодо�інженерно�о�за-

безпечення�самочинно�зб�дованих�об'є�тів,�зо�-

рема�водо-,�тепло-,�енер�о-�і��азопостачання,

�аналізації,�радіофі�ації,�зовнішньо�о�освітлен-

ня,�відведення�зливових�вод,�телефонізації,�теле-

�ом�ні�ації,�диспетчеризації,�пожежної�та�техно-

�енної�безпе�и�тощо;�самовільно�о�під�лючення

та�их�об'є�тів�до�інженерних�мереж�без�відповідної

прое�тної�до��ментації�на�б�дівництво�об'є�тів

та�право�становчих�до��ментів�на�земельні�ділян-

�и,�на�я�их�здійснено�самочинне�б�дівництво

об'є�тів,��рім�випад�ів,�встановлених�за�онодав-

ством,��оли�за�відс�тності�до��мента,�що�засвідч�є

право�власності�чи��орист�вання�земельною

ділян�ою,�доп�с�ається�ре�онстр��ція,�рестав-

рація�або��апітальний�ремонт�об'є�тів�б�дівницт-

ва,�а�та�ож�ре�онстр��ція�або��апітальний�ре-

монт�автомобільних�дорі�,�залізничних��олій,�ліній

еле�тропередачі,�зв'яз��,�тр�бопроводів,�інших

лінійних��ом�ні�ацій,�та�нове�б�дівництво�об'є�тів

інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�на�за-

мовлення�ор�анів�державної�влади�та�ор�анів

місцево�о�самовряд�вання.

5.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

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

�ої�державної�адміністрації)�в�межах�своїх�пов-

новажень�забезпечити�вжиття�заходів�щодо�по-

силення�самоврядно�о��онтролю�за�ви�ористан-

ням�та�охороною�земель�та�інформ�вання�ор-

�анів�державно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��онт-

ролю�і�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви�онав-

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

�ої�державної�адміністрації)�щодо�забезпечення

приведення�земельних�діляно����придатний�для

ви�ористання�стан,�в�лючаючи�знесення�б�дин�ів,

б�дівель�і�спор�д���процесі�ви�онавчо�о�провад-

ження�з�прим�сово�о�ви�онання�с�дових�рішень

про�звільнення�самовільно�зайнятих�земельних

діляно�.

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

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

�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

вжиття�заходів�щодо�недоп�щення���ладення�до-

�оворів�про�пайов���часть���розвит���інфраст-

р��т�ри�м.�Києва�з�особами,�я�і�здійснили�само-

чинне�б�дівництво�та/або�самовільне�зайняття

земельних�діляно�.

7.�Балансо�трим�вачам�(підприємства,��ста-

нови�та�ор�анізації,�створені�для��тримання�об'є�тів

бла�о�строю,�я�і�відносяться�до�сфери��правління

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

йо�о�стр��т�рних�підрозділів,�або���разі�їх�відс�т-

ності�визначені�на��он��рсних�засадах�балансо-

�трим�вачі�та�их�об'є�тів)���разі�надходження�(от-

римання)�інформації�про�виявлені�пор�шення�за-

�онодавства���сфері�бла�о�строю�забезпечити

вжиття�заходів�щодо�невід�ладно�о�створення�в

�становленом��поряд����омісії�для�визначення

відновної�вартості�пор�шено�о�об'є�та�бла�о�ст-

рою�з�метою�визначення�збит�ів,�спричинених,

зо�рема,�самовільним�встановленням�(розміщен-

ням)�тимчасових�спор�д,�та�в��становленом��по-

ряд���забезпечити�вжиття�заходів�щодо�їх�відш�о-

д�вання,�зо�рема�і�в�с�довом��поряд��.

8.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збе-

реження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації),�Департамент��е�ономі�и

та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви-

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

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

т��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь-

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

адміністрації):

8.1.�Забезпечити�в�межах�своєї��омпетенції

взаємодію�з�ор�анами�державно�о�архіте�т�р-

но-б�дівельно�о��онтролю�та�іншими�ор�анами�дер-

жавної�влади�і�правоохоронними�ор�анами

відповідно�до�їхніх�повноважень�щодо�обмін�

інформацією�про�виявлені�фа�ти�самочинно�о

б�дівництва�та/або�самовільно�о�зайняття�зе-

мельних�діляно�.

8.2.�Під�час�здійснення�своїх�повноважень�при

виявленні�фа�тів�самочинно�о�б�дівництва�та/або

самовільно�о�зайняття�земельних�діляно�,�зо�-

рема�пов'язаних�з�ре�онстр��цією,�доб�довою

або�переб�довою�тимчасових�спор�д�під�об'є�ти

нер�хомо�о�майна,�забезпечити�вжиття�заходів

щодо�інформ�вання�відповідних�ор�анів�держав-

ної�влади�та�правоохоронних�ор�анів�для�вжит-

тя�ними�заходів�щодо�з�пинення�під�отовчих�чи

б�дівельних�робіт�і�знесення�об'є�та�самочинно-

�о�б�дівництва�та/або�повернення�самовільно

зайнятих�земельних�діляно��державної�чи��ом�-

нальної�власності,�зо�рема���с�довом��поряд��,

а�та�ож�притя�нення�в��становленом��за�онода-

вством�поряд���винних�осіб�до�цивільної,�адміністра-

тивної�та��римінальної�відповідальності�за�са-

мовільне�зайняття�земельних�діляно��та/або�са-

мочинне�б�дівництво.

9.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

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

�ої�державної�адміністрації)�за�запитом�Депар-

тамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження

природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації),�Департамент��містоб�д�ван-

ня�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації),�Департамент��е�ономі�и�та�інвес-

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

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

�анів�державно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��онт-

ролю�та�правоохоронних�ор�анів�забезпечити

відповідно�до�даних�місь�о�о�земельно�о��ада-

стр��надання�інформації�про�земельні�ділян�и,

необхідної�для�вжиття�заходів�щодо�з�пинення

під�отовчих�чи�б�дівельних�робіт,�знесення�об'є�та

самочинно�о�б�дівництва,�повернення�самовіль-

но�зайнятих�земельних�діляно��державної�чи��о-

м�нальної�власності,�щодо�демонтаж��самовіль-

но�встановлених�(розміщених)�тимчасових�спо-

р�д,�а�та�ож�заходів�для�притя�нення�винних�осіб

до�адміністративної�та��римінальної�відповідаль-

ності�за�самочинне�б�дівництво�та/або�самовіль-

не�зайняття�земельних�діляно�.

10.�У�випад���виявлення�фа�т��самочинно�о

б�дівництва�без�відповідних�дозвільних�до��-

ментів�або�виданих�з�пор�шенням�чинно�о�за-

�онодавства�чи�самовільно�о�зайняття�земельної

ділян�и�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�Департамент�

е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь-

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

адміністрації)�забезпечити�с�ладання�а�та�про

виявлені�пор�шення�та�надсилання�йо�о�до�Де-

партамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збережен-

ня�природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації),�відповідної�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації,�я�і�мають�забезпе-

чити�вжиття�заходів�щодо:

а)�знесення�об'є�та,�я�ий�б�д�ється�на�са-

мовільно�зайнятій�земельній�ділянці;

б)�обмеження�дост�п��до�земельної�ділян�и��

випад���ре�онстр��ції�або�б�дівництва�без�дозвіль-

них�до��ментів�або�з�пор�шенням�містоб�дівно-

�о�за�онодавства�на�земельній�ділянці,�я�а�відве-

дена���встановленом��за�онодавством�поряд��.

Обмеження�щодо�ви�ористання�земельної

ділян�и�здійснюється�шляхом�встановлення�пар-

�ан��або�обмеження�дост�п��до�об'є�та�само-

чинно�о�б�дівництва�до�момент���с�нення�цих

пор�шень�або�приведення�до�вимо��за�онодав-

ства�дозвільної�до��ментації�на�б�дівництво�або

ре�онстр��цію.

Ком�нальном��підприємств��"Київбла�о�стрій"

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

�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районній�в

місті�Києві�державній�адміністрації,�що�здійсни-

ли�заходи�обмеження,�забезпечити�відш�од�-

вання�особою,�я�а�здійснила�самочинне�б�дівницт-

во�без�відповідних�дозвільних�до��ментів�або�ви-

даних�з�пор�шенням�чинно�о�за�онодавства�чи

самовільне�зайняття�земельної�ділян�и,�витрат,

пов'язаних�з�обмеженням�ви�ористання�земель-

ної�ділян�и.

11.�Особам,�відповідальним�за�проведення�де-

монтажів�самовільно�встановлених�тимчасових

спор�д�в�районах�міста�Києва,�визначеним�роз-

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

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

від�18.03.2013�№�346�"Про�визначення�відповідаль-

них�осіб�за�проведення�демонтажів�самовільно�вста-

новлених�тимчасових�спор�д�(МАФів)�в�районах

міста�Києва",�забезпечити�взаємодію�з�Депар-

таментом�місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження

природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації),�Департаментом�містоб�д�ван-

ня�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації,�Департаментом�земельних�рес�рсів

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

�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в�межах��ом-

петенції�цих�департаментів�стосовно�отримання

інформації�та�до��ментів,�необхідних�для�вжиття

заходів�щодо�здійснення�демонтаж��самовільно

встановлених�(розміщених)�тимчасових�спор�д.

12.�Ор�анам�державно�о�архіте�т�рно-б�дівель-

но�о��онтролю�та�їх�посадовим�особам�при

здійсненні�своїх�повноважень�ре�оменд�вати�за-

безпечити:

12.1.�Не�хильне�дотримання�юридичними�і

фізичними�особами�за�онодавства���сфері�місто-

б�д�вання�при�здійсненні�ними�містоб�дівної

діяльності�та�заб�дові�територій.

12.2.�С�ас�вання�в��становленом��за�онодав-

ством�поряд���повідомлення�або�зареєстрова-

ної�де�ларації�про�почато��ви�онання�під�отов-

чих�чи�б�дівельних�робіт���разі�виявлення�фа�т�

подання�недостовірних�даних,�наведених���надісла-

ном��повідомленні�чи�зареєстрованій�де�ларації,

я�і�є�підставою�вважати�об'є�т�самочинним

б�дівництвом,�зо�рема�я�що�він�зб�дований�або

б�д�ється�на�земельній�ділянці,�що�не�б�ла�відве-

дена�для�цієї�мети,�або�без�відповідно�о�до��-

мента,�я�ий�дає�право�ви�он�вати�б�дівельні�ро-

боти,�чи�належно�затверджено�о�прое�т��або

б�дівельно�о�паспорта.

12.3.�Прийняття�в�е�спл�атацію�самочинно�зб�-

довано�о�нер�хомо�о�майна,�право�власності�на

я�е�визнано�за�рішенням�с�д�,�ви�лючно�за��мо-

ви�наявності�до��мента,�що�посвідч�є�оформ-

лення�та�реєстрацію�права�власності�чи��орист�-

вання�земельною�ділян�ою.

12.4.�З�пинення�під�час�перевір�и�під�отов-

чих�та�б�дівельних�робіт,�я�і�не�відповідають

вимо�ам�за�онодавства,�зо�рема�б�дівельним

нормам,�містоб�дівним��мовам�та�обмежен-

ням,�затвердженом��прое�т��або�б�дівельно-

м��паспорт��заб�дови�земельної�ділян�и,�ви-

�он�ються�без�повідомлення,�реєстрації�де�-

ларації�про�почато��їх�ви�онання�або�дозвол�

на�ви�онання�б�дівельних�робіт.

13.�Зверн�ти�особлив���ва���ор�анів,�що�здійсню-

ють�державний��онтроль�за�ви�ористанням�та

охороною�земель,�та�їх�посадових�осіб�на�те,�що

відповідно�до�за�онодавства�заб�дова�земель-

ної�ділян�и�здійснюється�її�власни�ом�або�земле-

�орист�вачем���межах�її�цільово�о�призначення,

встановлено�о�відповідно�до�за�онодавства,�за

�мови�ви�ористання�земельної�ділян�и�відповідно

до�вимо��містоб�дівної�до��ментації�і�затверд-

женої�прое�тної�до��ментації�на�б�дівництво

об'є�та�або�б�дівельно�о�паспорта�та�на�підставі

до��ментів,�що�дають�право�на�ви�онання�під�о-

товчих�і�б�дівельних�робіт.

14.�Зверн�ти�особлив���ва���ор�анів�реєстрації

речових�прав�на�нер�хоме�майно,�зо�рема�но-

тарі�сів,�я�і���встановлених�за�оном�випад�ах

здійснюють�повноваження�державних�реєстра-

торів�прав�на�нер�хоме�майно�я��спеціальні

с�б'є�ти�під�час�вчинення�нотаріальних�дій�щодо

нер�хомо�о�майна,�на�те,�що�відповідно�до�за-

�онодавства:

14.1.�Право�на�заб�дов��земельної�ділян�и�ре-

аліз�ється�лише�її�власни�ом�або�земле�орист�-

вачем,�я�ий�оформив�та�е�речове�право���вста-

новленом��за�онодавством�поряд��.

14.2.�Право�власності�на�новостворене�нер�-

хоме�майно�(житлові�б�дин�и,�б�дівлі,�спор�ди

тощо)�вини�ає�з�момент��завершення�б�дівницт-

ва�(створення�майна).

Я�що�за�оном�передбачено�прийняття�нер�-

хомо�о�майна�до�е�спл�атації,�право�власності

вини�ає�з�момент��йо�о�прийняття�до�е�спл�а-

тації.

Я�що�право�власності�на�нер�хоме�майно

відповідно�до�за�он��підля�ає�державній�реєстрації,

право�власності�вини�ає�з�момент��державної

реєстрації.

14.3.�До�завершення�б�дівництва�(створення

майна)�особа�вважається�власни�ом�матеріалів,

обладнання�тощо,�я�і�б�ли�ви�ористані�в�процесі

цьо�о�б�дівництва�(створення�майна).

14.4.�Правочини�щодо�об'є�тів�незавершено-

�о�б�дівництва�здійснюються�лише�на�підставі

до��ментів,�що�посвідч�ють�оформлення�та

реєстрацію�права�власності�чи��орист�вання�зе-

мельною�ділян�ою�для�створення�об'є�та�нер�-

хомо�о�майна,�та�до��мента,�що�відповідно�до

за�онодавства�надає�право�на�ви�онання�б�дівель-

них�робіт,�а�та�ож�технічно�о�паспорта�на�об'є�т

незавершено�о�б�дівництва.

14.5.�Право�власності�на�новозб�довані�чи�ре-

�онстр�йовані�об'є�ти�нер�хомо�о�майна�реєстр�єть-

ся�за��мови�їх�введення�в�е�спл�атацію�та�за�на-

явності�до��мента,�що�посвідч�є�оформлення�та

реєстрацію�права�власності�на�земельн��ділян-

���або�права��орист�вання�нею.

14.6.�Тимчасові�спор�ди�не�є�нер�хомим�май-

ном,�а�ви�отовляються�з�поле�шених��онстр��цій

і�встановлюються�тимчасово,�без��лашт�вання

ф�ндамент�.

14.7.�Право�власності�на�тимчасові�спор�ди�не

підля�ає�державній�реєстрації�в�Державном�

реєстрі�речових�прав�на�нер�хоме�майно.

14.8.�Тимчасовим�спор�дам�не�присвоюються

поштові�адреси.

14.9.�Самовільно�встановлені�(розміщені)�тим-

часові�спор�ди�підля�ають�демонтаж��в��станов-

леном��поряд��,�а�їх�ре�онстр��ція�чи�інші�дії,

пов'язані�з�їх�переб�довою�під�об'є�ти�нер�хо-

мо�о�майна�без�оформлення�права�власності�чи

�орист�вання�земельною�ділян�ою�та�реєстрації

речових�прав�на�земельні�ділян�и�в��становле-

ном��за�онодавством�поряд��,�є�самочинним

б�дівництвом.

15.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�щорічно���видат�овій�час-

тині�місь�о�о�бюджет��на�основі�відповідних�бюд-

жетних�запитів�Департамент��місь�о�о�бла�о�ст-

рою�та�збереження�природно�о�середовища�ви-

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

�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�передбачати

витрати�на�роботи�з�демонтаж��самовільно

розміщених�та�без�осподарних�об'є�тів�(малих

архіте�т�рних�форм,�тимчасових�спор�д�тощо).

16.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����азеті

Київсь�ої�місь�ої�ради�"Хрещати�".

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко
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Про внесення змін до Програми економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2015 рік, затвердженої рішенням Київської

міської ради від 28.01.2015 № 59/924
Рішення Київської міської ради № 402/1267 від 16 квітня 2015 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
частини вісімнадцятої статті 36 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської місь$
кої ради від 12 листопада 2014 року № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�Про�рами�е�ономічно�о

і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�,

затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.01.2015�№�59/924,�а�саме:

додато��3�"Зведена�Про�рама��апітальних

в�ладень�та��апітально�о�ремонт�"�ви�ласти��

новій�реда�ції,�що�додається;

додато��4�"Розподіл�аси�н�вань�на�фінанс�-

вання��апітальних�в�ладень"�ви�ласти���новій

реда�ції,�що�додається;

додато��5�"Розподіл�аси�н�вань�на�фінанс�-

вання��апітально�о�ремонт�"�ви�ласти���новій

реда�ції,�що�додається.

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

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

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

�о�розвит��.

Київський міський голова В. Кличко

Про затвердження плану роботи III та IV сесій Київської міської
ради VII скликання на 2015 рік

Рішення Київської міської ради № 74/939 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

статті 19 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 
№ 351/351, розпорядження Київського міського голови від 30.10.2014 № 362 "Про організаційні заходи щодо
підготовки плану роботи Київської міської ради VII скликання на 2015 рік", враховуючи подання постійних
комісій Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�план�роботи�III�та�IV�сесій

Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли�ання�на�2015

рі��з�ідно�з�додат�ом.

2.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�та

постійним��омісіям�Київсь�ої�місь�ої�ради

ор�аніз�вати�ви�онання�план��роботи�відповідно

до�п�н�т��1�цьо�о�рішення.

3.� Президії� Київсь�ої� місь�ої� ради� та

се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�забезпечити

під�отов���прое�тів�поряд�ів�денних�пленарних

засідань�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли�ання

з�ідно�з�затвердженим�планом�роботи.

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

по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��олови�—

се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради�Резні�ова�О.�Ю.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

17.02.2015�№�74/939

План роботи III $ IV сесій Київської міської ради VII скликання на січень $ грудень 2015 року

№
з/п

Постійна комісія Київради Назва проекту рішення, звіту, інформації Період підготовки
проекту рішення та
розгляд на сесії, звіту,
інформації

Відповідальні за підготовку проекту рішення згідно з Регламентом
Київради, звіту, інформації

Відповідальний за підготовку
проекту рішення, звіту,
інформації від постійної комісії
Київради

1 2 3 4 5 6
I.
1.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
бюджету та соціально$
економічного розвитку

Про прийняття до розгляду проекту рішення Київської міської
ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік"

I квартал 2015 року Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Ніконов І. В.
Директор Департаменту фінансів Репік В. М.

Голова комісії Странніков А. М

Про прийняття до розгляду проекту рішення Київської міської
ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.
Києва на 2015 рік"

I квартал 2015 року Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Ніконов І. В.

Голова комісії Странніков А. М.

Про бюджет міста Києва на 2015 рік I квартал 2015 року Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Ніконов І. В.
Директор Департаменту фінансів Репік В. М.

Голова комісії Странніков А. М.

Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на
2015 рік

I квартал 2015 року Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Ніконов І. В.
Директор Департаменту економіки та інвестицій Поворозник М. Ю.

Голова комісії Странніков А. М.

Про прийняття до розгляду проекту рішення Київської міської
ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

упродовж 2015 року Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Ніконов І. В.
Директор Департаменту фінансів Репік В. М.

Голова комісії Странніков А. М.

Про прийняття до розгляду проекту рішення Київської міської
ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.
Києва на 2016 рік"

упродовж 2015 року Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Ніконов І. В.
Директор Департаменту економіки та інвестицій Поворозник М. Ю.

Голова комісії Странніков А. М.

Про бюджет міста Києва на 2016 рік упродовж 2015 року Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Ніконов І. В. Директор Департаменту фінансів Репік В. М.

Голова комісії Странніков А. М.

Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на
2016 рік

упродовж 2015 року Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Ніконов І. В.
Директор Департаменту фінансів Репік В. М.

Голова комісії Странніков А. М.

Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на
2016 рік

упродовж 2015 року Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Ніконов І. В.
Директор Департаменту економіки та інвестицій Поворозник М. Ю.

Голова комісії Странніков А. М.

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської
ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік"

упродовж 2015 року Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Ніконов І. В.
Директор Департаменту фінансів Репік В. М.

Голова комісії Странніков А. М.

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м.
Києва за 2014 рік

упродовж 2015 року Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Ніконов І. В. 
Директор Департаменту фінансів Репік В. М.

Голова комісії Странніков А. М.

Про затвердження звіту про виконання Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва за 2014 рік

упродовж 2015 року Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Ніконов І. В. Директор Департаменту економіки та інвестицій
Поворозник М. Ю.

Голова комісії Странніков А. М.

Про надання дозволу на списання основних засобів, які
обліковуються на балансі підприємств та закладів комунальної
власності

упродовж 2015 року Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Радуцький М. Б. Директор Департаменту комунальної власності м.
Києва Гудзь А. А. Директор Департаменту фінансів Репік В. М.

Про погодження розпорядження "Про вирішення фінансових
питань"

упродовж 2015 року Начальник управління фінансового забезпечення та звітності
секретаріату Київської міської ради Нарубалюк І. П.

Голова комісії Странніков А. М.

Заслуховування звітів комунальних підприємств щодо результатів
фінансово$господарської діяльності, розгляд пропозицій щодо
оптимізації їх господарської діяльності з метою збільшення
надходжень до бюджету міста Києва

упродовж 2015 року Директори комунальних підприємств та профільних Департаментів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії Странніков А. М.

Про погодження розпоряджень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

упродовж 2015 року Заступники голови Київської міської державної адміністрації
Директори Департаментів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Голова комісії Странніков А. М.

Заслуховування звітів комунальних підприємств щодо результатів
фінансово$господарської діяльності, розгляд пропозицій щодо
оптимізації їх господарської діяльності з метою збільшення
надходжень до бюджету міста Києва

упродовж 2015 року Голова комісії Странніков А. М. Директор Департаменту фінансів
Репік В. М.

Голова комісії Странніков А. М.

Структурні підрозділи КМДА

Про затвердження Положення про порядок проведення
інвестиційних конкурсів у місті Києві

протягом 2015 року Директор Департаменту економіки та інвестицій Поворозник М. Ю. Постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету
та соціально$економічного
розвитку

Про затвердження порядку здійснення державно$приватного
партнерства в місті Києві

протягом 2015 року Директор Департаменту економіки та інвестицій Поворозник М. Ю. Постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету
та соціально$економічного
розвитку

Про внесення змін до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року протягом 2015 року Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Ніконов І. В. Директор Департаменту економіки та інвестицій
Поворозник М. Ю.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету
та соціально$економічного
розвитку

Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і
використання коштів пайової участі (внесків) замовників
(інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженерно$
транспортної інфраструктури міста Києва

протягом 2015 року Директор Департаменту економіки та інвестицій Поворозник М. Ю. Постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету
та соціально$економічного
розвитку

Про звільнення КП "Житлоінвестбуд $ УКБ" від сплати пайової
участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно$транспортної
інфраструктури м. Києва (у сумі 1218,7 тис. грн, що дорівнює
вартості будівництва за кошти КП "Житлоінвестбуд $ УКБ"
нежитлових приміщень для розміщення амбулаторії сімейного
лікаря та службового приміщення в житловому будинку на вул.
Алма$Атинській, 37$б, у Дніпровському районі м. Києва, які
передані до комунальної власності територіальної громади 
м. Києва).

протягом 2015 року Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Спасибко О. В.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету
та соціально$економічного
розвитку
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Про звільнення КП "Житлоінвестбуд $ УКБ" від сплати пайової
участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно$транспортної
інфраструктури м. Києва (у сумі 30857100,0 грн, що дорівнює
вартості побудованої будівлі на вул. Дніпровсько$Набережній,
19$б, яка передана до комунальної власності територіальної
громади м. Києва рішенням Київради від 22.09.2011 № 77/6293
для розміщення міського дозвільного центру)

протягом 2015 року Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Спасибко О. В.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету
та соціально$економічного
розвитку

Про звільнення КП "Житлоінвестбуд $ УКБ" від сплати пайової
участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно$транспортної
інфраструктури м. Києва (у сумі 3608,7 тис. грн, що дорівнює
частині вартості будівництва за кошти "Житлоінвестбуд $ УКБ"
загальноосвітньої школи на діл. 11 у 9$му мікрорайоні ж/м
Позняки на вул. Княжий Затон, 12$а, яка передана до
комунальної власності територіальної громади м. Києва
рішенням Київради від 29.12.2011 № 1023/7259)

протягом 2015 року Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Спасибко О. В.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету
та соціально$економічного
розвитку

Про звільнення КП "Житлоінвестбуд $ УКБ" від сплати пайової
участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно$транспортної
інфраструктури м. Києва (у сумі 3572,06 тис. грн, у зв'язку із
будівництвом житлового будинку з гостьовою автостоянкою на
вул. Верховинній, 39 $ 41 у Святошинському районі м. Києва)

протягом 2015 року Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Спасибко О. В.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету
та соціально$економічного
розвитку

Про звільнення КП "Житлоінвестбуд $ УКБ" від сплати пайової
участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно$транспортної
інфраструктури м. Києва (на вартість побудованих за власні
кошти підприємства зовнішніх інженерних мереж, які передані до
комунальної власності м. Києва)

протягом 2015 року Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Спасибко О. В.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету
та соціально$економічного
розвитку

Про звільнення КП "Житлоінвестбуд $ УКБ" від сплати пайової
участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно$транспортної
інфраструктури м. Києва (у зв'язку з будівництвом блоку
обслуговування загальною площею 2080,6 кв. м (по договору
834,1 кв. м) на ділянці 27 площею 1100 кв. м у 3$му мікрорайоні
ж/м Позняки$Західні у Дарницькому районі м. Києва).

протягом 2015 року Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Спасибко О. В.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету
та соціально$економічного
розвитку

2. Постійна комісія Київської
міської ради з питань
містобудування, архітектури
та землекористування

Про розробку та затвердження детальних планів територій протягом 2015 року Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Голова комісії Прокопів В. В.

Про затвердження плану зонування території центральної
планувальної зони

протягом 2015 року Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Голова комісії Прокопів В. В.

Про затвердження Генерального плану м. Києва та його
приміської зони до 2025 року

протягом 2015 року Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Голова комісії Прокопів В. В.

Про затвердження "Загальної концепції реновації територій
долини р. Дніпро в м. Києві, в тому числі островів та дніпровських
схилів"

протягом 2015 року Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Голова комісії Прокопів В. В.

Про затвердження "Довідника з облаштування міського простору" протягом 2015 року Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Голова комісії Прокопів В. В.

Про затвердження Концепції реабілітації історичного середовища
"Київ Самобутній" на Подолі та дніпровських схилах

протягом 2015 року Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Голова комісії Прокопів В. В.

Вдосконалення порядку присвоєння, реєстрації адрес, об'єктів
нерухомості у місті Києві

протягом 2015 року Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Голова комісії Прокопів В. В.

Подання прокуратури протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, Департамент земельних
ресурсів; Департамент містобудування та архітектури

Голова комісії Прокопів В. В.

Визнання такими, що втратили чинність, рішень Київської міської
ради

протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, Департамент земельних
ресурсів, Департамент містобудування та архітектури

Голова комісії Прокопів В. В.

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і
споруд

протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, Департамент земельних ресурсів

Голова комісії Прокопів В. В.

Про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, Департамент земельних ресурсів

Голова комісії Прокопів В. В.

Про затвердження переліку земельних ділянок, призначених для
продажу на земельних торгах (аукціонах) під забудову

протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, Департамент земельних ресурсів

Голова комісії Прокопів В. В.

Про надання земельних ділянок в оренду та користування
юридичним та фізичним особам

протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, Департамент земельних ресурсів

Голова комісії Прокопів В. В.

Про передачу громадянам у приватну власність земельних
ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд

протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, Департамент земельних ресурсів

Голова комісії Прокопів В. В.

Про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок

протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, Департамент земельних ресурсів

Голова комісії Прокопів В. В.

Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок

протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, Департамент земельних ресурсів

Голова комісії Прокопів В. В.

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок

протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, Департамент земельних ресурсів

Голова комісії Прокопів В. В.

Про внесення змін до рішень Київської міської ради протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, Департамент земельних
ресурсів, Департамент містобудування та архітектури

Голова комісії Прокопів В. В.

Про поділ земельних ділянок протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, Департамент земельних ресурсів

Голова комісії Прокопів В. В.

Про зміну виду користування земельних ділянок протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, Департамент земельних ресурсів

Голова комісії Прокопів В. В.

Про розірвання договорів оренди земельних ділянок протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, Департамент земельних ресурсів

Голова комісії Прокопів В. В.

Про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок, що підлягають продажу

протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, Департамент земельних ресурсів

Голова комісії Прокопів В. В.

Про введення мораторію на нове будівництво, реконструкцію та
продаж земельних ділянок у межах охоронних (буферних) зон 
м. Києва

протягом 2015 року Депутати Київської міської ради Прокопів В. В., Дворніков В. М.,
Кустова В. В.

Голова комісії Прокопів В. В.

Структурні підрозділи КМДА

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
22.05.2014 № 337/9394

протягом 2015 року Директор Департаменту містобудування та архітектури $ головний
архітектор м. Києва Целовальник С. А.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
містобудування, архітектури та
землекористування

Про надання комунальному підприємству з питань будівництва
житлових будинків "Житлоінвестбуд $ УКБ" земельної ділянки для
будівництва житлових будинків з вбудовано$прибудованими
приміщеннями на вул. Краківській у Дніпровському районі 
м. Києва (кадастрова справа № Д$6978)

протягом 2015 року Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Спасибко О. В.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
містобудування, архітектури та
землекористування

Про надання комунальному підприємству з питань будівництва
житлових будинків "Житлоінвестбуд $ УКБ" земельної ділянки для
будівництва житлового будинку (в тому числі будівництва
доступного житла) на просп. Науки, 208 у Голосіївському районі
м. Києва (кадастрова справа № Д$6913)

протягом 2015 року Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Спасибко О. В.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
містобудування, архітектури та
землекористування

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству з
питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд $ УКБ" на
вул. Вірменській, 6 у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано$
прибудованими приміщеннями соціально$побутового
призначення (справа клопотання № К$23680)

протягом 2015 року Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Спасибко О. В.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
містобудування, архітектури та
землекористування

Про припинення комунальному підприємству з питань
будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд $ УКБ" права
користування земельною ділянкою на вул. Сергія Лазо, 4$б у
Дніпровському районі м. Києва (кадастрова справа № А$21207)

протягом 2015 року Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Спасибко О. В.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
містобудування, архітектури та
землекористування
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Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальному
підприємству з питань будівництва житлових будинків
"Житлоінвестбуд $ УКБ" на вул. Соломії Крушельницької (ж/м
Осокорки$Північні, 11$й мікрорайон) у Дарницькому районі м.
Києва (справа клопотання № К$23187)

протягом 2015 року Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Спасибко О. В.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
містобудування, архітектури та
землекористування

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству з
питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд $ УКБ" на
вул. Будищанській, 8 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва житлового будинку з підземним паркінгом та
вбудовано$прибудованими приміщеннями дитячої поліклініки
(справа клопотання № 20856)

протягом 2015 року Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Спасибко О. В.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
містобудування, архітектури та
землекористування

Про припинення комунальному підприємству з питань
будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд $ УКБ" права
користування земельною ділянкою на вул. Червоногвардійській у
складі проекту реконструкції та забудови території мікрорайону,
обмеженого вулицями Попудренка, Мініна, Червоноткацькою та
Червоногвардійською, у Дніпровському районі міста Києва

протягом 2015 року Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Спасибко О. В.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
містобудування, архітектури та
землекористування

Про припинення комунальному підприємству з питань
будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд $ УКБ" права
користування земельною ділянкою на ж/м Вигурівщіна$
Троєщина, 26$й мікрорайон, у Деснянському районі м. Києва
(кадастрова справа № А$20774)

протягом 2015 року Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Спасибко О. В

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
містобудування, архітектури та
землекористування

Про надання комунальному підприємству з питань будівництва
житлових будинків "Житлоінвестбуд УКБ" земельної ділянки для
будівництва загальноосвітньої школи з басейном у 8$му
мікрорайоні ж/м Позняки (діл. 40) у Дарницькому районі м.
Києва (кадастрова справа № К$19094)

протягом 2015 року Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Спасибко О. В.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
містобудування, архітектури та
землекористування

3. Постійна комісія Київської
міської ради з питань
освіти, науки та
інноваційної політики

Про введення до штатних розписів загальноосвітніх навчальних
закладів міста Києва посад лікаря$педіатра та медичної сестри

упродовж 2015 року Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)

Голова комісії Шульга Н. І.

Про першочергове зарахування дітей до дошкільних навчальних
закладів, батьки яких зареєстровані у місті Києві

упродовж 2015 року Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)

Голова комісії Шульга Н. І.

Звіт про виконання Міської цільової програми оздоровлення та
відпочинку дітей міста Києва на період до 2018 року

упродовж 2015 року Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)

Голова комісії Шульга Н. І.

Про запровадження інклюзивної освіти у дошкільних навчальних
закладах міста Києва

упродовж 2015 року Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)

Голова комісії Шульга Н. І.

Про затвердження Міської цільової Програми "Наука для
школярів"

упродовж 2015 року Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)

Голова комісії Шульга Н. І.

Структурні підрозділи КМДА

Про першочерговий прийом дітей окремих категорій громадян
до дошкільних навчальних закладів комунальної власності
територіальної громади міста Києва

протягом 2015 року Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Фіданян О. Г. Постійна комісія Київської
міської ради з питань освіти,
науки та інноваційної політики

Про введення ставок сестер медичних до штатних розкладів
загальноосвітніх навчальних закладів у 2015 році

протягом 2015 року Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Фіданян О. Г. Постійна комісія Київської
міської ради з питань освіти,
науки та інноваційної політики

Про затвердження списку стипендіатів Київської міської ради в
галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва

протягом 2015 року Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Фіданян О. Г. Постійна комісія Київської
міської ради з питань освіти,
науки та інноваційної політики

Про запровадження програми електронної організації
харчування у дошкільних навчальних закладах міста Києва

протягом 2015 року Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Фіданян О. Г. Постійна комісія Київської
міської ради з питань освіти,
науки та інноваційної політики

4. Постійна комісія Київської
міської ради з питань
охорони здоров'я та
соціальної політики

Про перейменування Київської міської дитячої клінічної лікарні 
№ 1

I квартал 2015 року Директор Департаменту охорони здоров'я Риган М. М. Постійна комісія Київської
міської ради з питань охорони
здоров'я та соціальної політики

Про перейменування Київської міської дитячої клінічної лікарні 
№ 2

I квартал 2015 року Директор Департаменту охорони здоров'я Риган М. М. Постійна комісія Київської
міської ради з питань охорони
здоров'я та соціальної політики

Про перейменування дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського
району м. Києва

I квартал 2015 року Директор Департаменту охорони здоров'я Риган М. М. Постійна комісія Київської
міської ради з питань охорони
здоров'я та соціальної політики

Про перейменування Київської міської клінічної лікарні № 1 I квартал 2015 року Директор Департаменту охорони здоров'я Риган М. М. Постійна комісія Київської
міської ради з питань охорони
здоров'я та соціальної політики

Про перейменування Київської міської клінічної лікарні швидкої
медичної допомоги

I квартал 2015 року Директор Департаменту охорони здоров'я Риган М. М. Постійна комісія Київської
міської ради з питань охорони
здоров'я та соціальної політики

Продовження
в
наст�пном�
номері

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü:
1. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 13,80 êâ. ì, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ãîñïîäàð÷îãî áëîêó íà âóë.

Àõìàòîâî¿, 13-Â, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ³íø³ âèäè ä³ÿëüíîñò³.
Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 11 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó îá 11.00 â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, çàë êîëåã³¿ íà äðóãîìó ïîâåðñ³. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³
ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011
¹ 34/6250.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 430
(ïí.— ÷ò. ç 09.00 äî 18.00, ïò. ç 09.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 16.45 05 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó.
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè — 2 010,88 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 4 021,76 ãðí áåç ÏÄÂ.

2. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 23,90 êâ. ì, â îêðåìî ñòîÿ÷³é íåæèòëîâ³é áóä³âë³ íà âóë.
Äðàãîìàíîâà, 20, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, çì³øàíî¿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òà íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 11 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó îá 11.00 â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Î. Êîøèöÿ,

11, çàë êîëåã³¿ íà äðóãîìó ïîâåðñ³.Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,
çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011 ¹ 34/6250.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá. 430
(ïí.— ÷ò. ç 09.00 äî 18.00, ïò. ç 09.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 16.45 05 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó.
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè — 4 161,89 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 8 323,78ãðí. áåç ÏÄÂ.

3. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 24,50 êâ. ì, â îêðåìî ñòîÿ÷³é íåæèòëîâ³é áóä³âë³ íà
âóë. Òðîñòÿíåöüê³é,12,ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 11 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó îá 11.00 â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Î. Êîøèöÿ,
11, çàë êîëåã³¿ íà äðóãîìó ïîâåðñ³.Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,
çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011 ¹ 34/6250.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá. 430
(ïí.— ÷ò. ç 09.00 äî 18.00, ïò. ç 09.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 16.45 05 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó.
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè — 1 983,62 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 3 967,24 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ðåêâ³çèòè äëÿ ¿¿ âíåñåííÿ:
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî

îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
Îäåðæóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà", ï/ð ¹ 26000300840576 â ÒÂÁÂ ¹ 10026/045
ô³ë³¿ ÃÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ"Îùàäáàíê", ÌÔÎ: 322669, ªÄÐÏÎÓ: 39604270

Óìîâè êîíêóðñó:
� îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå

ñòàðòîâî¿;
� äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ð³

òà ïîðÿäêó, ùî âèçíà÷åíî ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
� â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà,à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã;
âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó
îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüî-áóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó
áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç
ïîñòà÷àëüíèêàìè;

� â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè
îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó;

� â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ó ãàçåò³
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàäè "Õðåùàòèê", çà âèñòàâëåíèìè íåþ ðàõóíêàìè;

� ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó;
� óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì,

äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;
� ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
� âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;
� ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê

îðåíäíî¿ ïëàòè;
� ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè

êîíêóðñó ïðîòÿãîì ï'ÿòè äí³â ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
Îðåíäîäàâåöü — Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó —10 ðîáî÷èõ äí³â
ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ:
02068, ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 11, êàá. 430, òåë. 564-98-42,
564-92-01.

А Р А Х І С В О Л Х В
Л Л І Р И К А Е Р Е Б
Е Л Ь Д О Р А Д О Е Х О
Б І Б Н Д А Н Щ К
А Д І Т І И А П А Т А
Р О Л Я П К А А Т О Л
Д И Н Я А Р И З И К
А С Т Е К К А П

Відповіді на сканворд 

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Передплата�для�піль ових�%ате орій
з достав%ою� азети�в�поштов+�с%ринь%+

на�місяць ......................................................................8� рн.�00�%оп.

на�3�місяці..................................................................24� рн.�00�%оп.

на�6�місяців ................................................................48� рн.�00�%оп.

на�12�місяців..............................................................96� рн.�00�%оп.

на�місяць ......................................................................28� рн.�00�%оп.

на�3�місяці ....................................................................84� рн.�00�%оп.

на�6�місяців ................................................................168� рн.�00�%оп.

на�12�місяців ..............................................................336� рн.�00�%оп.

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

ПЕРЕДПЛАТА газети “ХРЕЩАТИК” на 2014 рік
22094

Передплатні�ціни
на�місяць ....................................................................12� рн.�00�%оп.

на�3�місяці..................................................................36� рн.�00�%оп.

на�6�місяців ................................................................72� рн.�00�%оп.

на�12�місяців............................................................144� рн.�00�%оп.

на�місяць ......................................................................40� рн.�90�%оп.

на�3�місяці ..................................................................122� рн.�70�%оп.

на�6�місяців ................................................................245� рн.�40�%оп.

на�12�місяців ..............................................................490� рн.�80�%оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ
(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ)

61308

Оформле н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а % ц і ї

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíò. òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

1
ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà" (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À, ì. Êè¿â, 578-30-06)
1 ïîâåðõ

âóë. Àõìàòîâî¿,
2-À

19,60
Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèé-

ìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âðàäè
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 17.04.2015 

- 1 ãðí íà ð³ê 

2
ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà" (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À, ì. Êè¿â, 578-30-06)
1 ïîâåðõ

âóë. Áîðèñï³ëü-
ñüêà, 36

18,28
Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ 

îðãàí³çàö³¿
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 17.04.2015

- 1 ãðí íà ð³ê 
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ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÏÀÌ'ßÒ² 
ÎÃÎËÎØÓª ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌ²ÙÅÍÍß ÂÀÊÀÍÒÍÈÕ ÏÎÑÀÄ

Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò íàö³îíàëüíî¿ ïàì'ÿò³

Îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â 
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â:

Óïðàâë³ííÿ íàóêîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïîë³òèêè íàö³îíàëüíî¿ ïàì'ÿò³

Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ — 1 âàêàíñ³ÿ

Óïðàâë³ííÿ ³íñòèòóö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïîë³òèêè íàö³îíàëüíî¿ ïàì'ÿò³

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ìóçåéíî¿ ñïðàâè — 1 âàêàíñ³ÿ

Óïðàâë³ííÿ ïîïóëÿðèçàö³éíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ñåêòîðó ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè — 1 âàêàíñ³ÿ

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïîïóëÿðèçàö³éíî¿ ðîáîòè — 2 âàêàíñ³¿

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â íà ïðîïîíîâàí³ ïîñàäè: ïîâíà âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî

ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ (îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà), ñòàæ

ðîáîòè çà ôàõîì ó äåðæàâí³é ñëóæá³ ÷è â ³íøèõ ñôåðàõ.

Îñîáè, ùî â³äïîâ³äàþòü êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì ³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³,

ïîäàþòü òàê³ äîêóìåíòè:

çàÿâà; îñîáîâà êàðòêà (ôîðìà Ï-2 ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; äâ³ ôîòîêàðòêè 4*6 ñì;

êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó (çà íàÿâíîñò³ — ïðî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî

çâàííÿ, ïðèñóäæåííÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ); äåêëàðàö³ÿ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ'ÿçàííÿ

ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà 2014 ð³ê; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ÿêèé ïîñâ³ä÷óº îñîáó; êîï³ÿ â³éñüêîâîãî

êâèòêà (äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà â³éñüêîâîçîáîâ'ÿçàíèõ).

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³

íàäàºòüñÿ çà òåëåôîíîì (044)253-15-63.

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ äî Â³ää³ëó êàäðîâî-îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà äîêóìåíòîîá³ãó

Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó íàö³îíàëüíî¿ ïàì'ÿò³ äî 28 òðàâíÿ 2015 ðîêó çà àäðåñîþ: 01021,

ì. Êè¿â, âóë. Ëèïñüêà, 16, Òåë. (044)253-15-63.

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

Çàâ³äóþ÷èé ñåêòîðîì ââåäåííÿ êàäàñòðîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñëóæáè ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó.

Îñíîâí³ îáîâ'ÿçêè:

Ñèñòåìàòèçàö³ÿ äàíèõ ³ äîêóìåíò³â òà ââåäåííÿ ¿õ â áàçó äàíèõ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ì³ñòîáóä³âíèé
êàäàñòð.

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè:
- âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïå-

ö³àë³ñòà;
- ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 3 ðîê³â, çà ôà-

õîì íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ â ³íøèõ ñôåðàõ íå ìåíøå 5 ðîê³â;
- â³ëüíå êîðèñòóâàííÿ ÏÊ;
- â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ñåêòîðó ç ïèòàíü ñóïðîâîäó áàç äàíèõ òà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñëóæáè ì³ñòî-
áóä³âíîãî êàäàñòðó.

Îñíîâí³ îáîâ'ÿçêè:

Îáñëóãîâóâàííÿ êîìï'þòåðíî¿ òåõí³êè òà ïåðèôåð³¿.

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè:
- âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïå-

ö³àë³ñòà;
- ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðîêó àáî çà-

ãàëüíèé ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ åêîíîì³êè íå ìåíøå 3 ðîê³â;
- â³ëüíå êîðèñòóâàííÿ ÏÊ;
- â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó àíàë³çó êàäàñòðîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ðîçâèòêó Ã²Ñ ñëóæáè ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó.

Îñíîâí³ îáîâ'ÿçêè:

Çàáåçïå÷åííÿ êîíòðîëþ ñòàíó êàäàñòðîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè:
- âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïå-

ö³àë³ñòà,
- ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàäàõ ñïåö³àë³ñòà ² òà II êàòåãîð³¿ íå ìåíøå 1 ðîêó, àáî

ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ åêîíîì³êè íå ìåíøå 2 ðîê³â.
- â³ëüíå êîðèñòóâàííÿ ÏÊ;
- â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Êîíòàêòíèé òåëåôîí 278-61-27.

Äîêóìåíòè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ äî ñåêòîðó ç êàäðîâèõ ïèòàíü Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì
30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ â ãàçåò³ çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32, êàá. 214-à.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ

Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà

ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå

ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 4" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà. 1. ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, ¹ 18-à, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà, êâ.ì —

35,51, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³

ë³êè, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 180,54 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç

ÏÄÂ) — 6411,00 ãðí; òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè

çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³

á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011 ¹34/6250,

ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî

îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 29,Äåñíÿíñüêà

ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ

ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Äåïàðòàìåíò âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä íà÷àëü-
íèêà â³ää³ëó òà ãîëîâíèõ ñïåö³àë³ñò³â.

Ïðîôåñ³éí³ òà êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, âèùà îñâ³òà òà
äîñâ³ä ðîáîòè â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ (åêîíîì³êà, ô³íàíñè, áóõãàëòåðñüêèé
îáë³ê òà àóäèò) çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ñïåö³àë³ñò, ìàã³ñòð, äîñêîíàëå âîëîä³ííÿ
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òà êîìï'þòåðîì.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â íàäàºòüñÿ êàäðîâîþ
ñëóæáîþ.

Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà
àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â-601, âóë. Òðüîõñâÿòèòåëüñüêà, 4-Á, 3-é ïîâåðõ.

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê +380 (44) 239 86 66.

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº Í³êîëàºíêà Ìèêîëó Ôåäîðîâè÷à, ÿêèé
ïðîæèâàº çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé áóëüâàð, áóä. 4, êâ. 58, ïðî òå, ùî 05.06.15 ðîêó
î 09.05 Äí³ïðîâñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñåðã³ºíêà, 3 çàë ¹ 3,
áóäå ðîçãëÿäàòèñü öèâ³ëüíà ñïðàâà çà ïîçîâîì Í³êîëàºíêî Îêñàíè Ñòåïàí³âíè äî Í³êîëàºí-
êà Ìèêîëè Ôåäîðîâè÷à ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó.

Äàíà îñîáà â ñóäîâå çàñ³äàííÿ âèêëèêàþòüñÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à.

Ó âèïàäêó íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà ó éîãî â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Âèíè÷åíêî Ë.Ì.

Ïîñòàíîâîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 20.03.2012

ó ñïðàâ³ ¹2à-125/11 âèçíàíî ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñîâàíî ï. 4 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ¹ 319/2388 â³ä 08 æîâòíÿ 2009 ðîêó.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà
Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 24.05.2007 ¹528/1189 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî

ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà,

ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâî-

ãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîð-

òíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè), ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007 ¹ 1403

"Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî

çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóê-

ö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà-

÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íô-

ðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè) òà ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 25.11.2013 ¹2141 "Ïðî ïðî-

âåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî áó-

ä³âíèöòâà ìåäè÷íîãî öåíòðó çà ðàõóíîê ïëîù Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 14 íà âóë. Çîîëîã³÷í³é, 3 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³".

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ:

1.1. Îá'ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º áóä³âíèöòâî ìåäè÷íîãî öåíòðó

çà ðàõóíîê ïëîù Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 14 íà

âóë. Çîîëîã³÷í³é, 3 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ (äàë³ — îá'ºêò ³í-

âåñòóâàííÿ).

1.2. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,57 ãà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Çîîëîã³÷í³é, 3 ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ (äàë³ — çåìåëüíà ä³ëÿíêà). Îð³ºíòîâíà

ñõåìà ðîçì³ùåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íàäàºòüñÿ â ñêëàä³ êîíêóð-

ñíî¿ äîêóìåíòàö³¿. Îñòàòî÷íà ïëîùà òà ìåæ³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèç-

íà÷àòèìóòüñÿ çàòâåðäæåíîþ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óê-

ðà¿íè ïîðÿäêó çåìëåâïîðÿäíîþ äîêóìåíòàö³ºþ òà íàëåæíèì ÷è-

íîì îôîðìëåíîþ äîêóìåíòàö³ºþ íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íîþ ä³ëÿíêîþ.

1.3. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè îá'ºêòà ³íâåñòó-

âàííÿ:

1.4. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (áåç

âñòàíîâëåííÿ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ) — 137 983 480,00 (ñòî òðèä-

öÿòü ñ³ì ì³ëüéîí³â äåâ'ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà â³ñ³ì-

äåñÿò) ãðèâåíü 00 êîï. ç ÏÄÂ, âèõîäÿ÷è ç âàðòîñò³ îäèíèö³ ì³ñòêîñ-

ò³ (â³äïîâ³äíî äî îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà îá'ºêò³â

ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ÿê³ ñïîðóäæóþòüñÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿-

íè, çàçíà÷åíî¿ ó ëèñò³ Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³â-

íèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 27.01.2015

¹ 7/15-787):

- ë³æêî-ì³ñöå — 413 346 ãðí;

- â³äâ³äóâàííÿ â çì³íó — 83 773 ãðí;

- êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³ ïàðê³íãó — 10 971 ãðí.

1.5. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè îá'ºêòà ³íâåñòóâàí-

íÿ òà îñòàòî÷íà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ âèçíà-

÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

1.6. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ìîæå

çì³íþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿

òà ôàêòè÷íèõ âèòðàò ²íâåñòîðà íà ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

2. Óêëàäåííÿ ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó
òà îêðåì³ éîãî óìîâè:

2.1. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó (äàë³ — ²íâåñòîð) âèçíà÷àºòüñÿ ð³-

øåííÿì ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñ-

òîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òî-

ùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøå-

íîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà

Êèºâà (äàë³ — êîì³ñ³ÿ) òà çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó — Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³-

êàðíÿ ¹ 14 (äàë³ — Çàìîâíèê).

2.3. Çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âè-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî".

2.4. Áóä³âíèöòâî îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó âñòàíîâëå-

íîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî

äîãîâîðó, ÿêèé óêëàäàºòüñÿ ì³æ ²íâåñòîðîì, Çàìîâíèêîì òà Îðãà-

í³çàòîðîì êîíêóðñó.

2.5. Ñòðîê áóä³âíèöòâà îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ çàò-

âåðäæåíîþ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, àëå ïîâèíåí íå ïåðåâèùó-

âàòè 3 (òðüîõ) ðîê³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì

äîãîâîðîì.

3. Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó:

3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì óñ³õ âèòðàò (â òîìó ÷èñë³ ïîíåñå-

íèõ Çàìîâíèêîì), ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåê-

òó, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî, âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç³ çíåñåííÿì

íåôóíêö³îíóþ÷èõ, àâàð³éíèõ áóä³âåëü íà âóë. Çîîëîã³÷í³é, 3 (â³ä-

ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02 æîâòíÿ 2013 ðî-

êó ¹49/9637), îòðèìàííÿì âèõ³äíèõ äàíèõ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ, ïðî-

åêòóâàííÿì, áóä³âíèöòâîì, ïðèéíÿòòÿì â åêñïëóàòàö³þ îá'ºêòà ³í-

âåñòóâàííÿ (â òîìó ÷èñë³ ñïëàòîþ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íô-

ðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà), ñïëàòîþ ³íøèõ îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â,

ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, âèð³øåííÿì çåìåëüíèõ ïè-

òàíü, â òîìó ÷èñë³ ïîâ'ÿçàíèõ ç óòðèìàííÿì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (çå-

ìåëüíèé ïîäàòîê òà/àáî ³íø³ ïëàòåæ³ çà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-

ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ), äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà

îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

3.2. Ñïëàòà êîøò³â íà çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òóáåðêóëüîçíî¿ ë³êàðí³ ¹2 (êîä ªÄÐÏÎÓ 01994043)

â ðîçì³ð³ íå ìåíøå 30 000 000 (òðèäöÿòü ì³ëüéîí³â) ãðèâåíü 00 êîï.

áåç ÏÄÂ ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ó íàñòóïíîìó ïîðÿäêó:

- 25% — íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñ-

ò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì;

- 25% — íå ï³çí³øå 6 ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñ-

òèö³éíèì äîãîâîðîì;

- 50% — íå ï³çí³øå 12 ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³í-

âåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.3. Âðàõîâóþ÷è ï. 3.2 öèõ óìîâ, òà â³äïîâ³äíî äî àáçàöó 6 ï³ä-

ïóíêòó 6.2.5 ïóíêòó 6.2 Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ³íâåñ-

òèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òî-

ùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøå-

íîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà

Êèºâà, âíåñîê íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà ñòàíîâèòü 0 ãðí.

3.4. Êîìïåíñàö³ÿ çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò âèòðàò, ïîâ'ÿçà-

íèõ ³ç âèêîíàííÿì ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò, 1% â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñ-

ò³ áóä³âíèöòâà îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ³ç âðàõóâàííÿì ÏÄÂ, ùî ñòà-

íîâèòü 1 379 834,80 (îäèí ì³ëüéîí òðèñòà ñ³ìäåñÿò äåâ'ÿòü òè-

ñÿ÷ â³ñ³ìñîò òðèäöÿòü ÷îòèðè) ãðèâí³ 80 êîï. ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñ-

íèêà ïåðåìîæöåì ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â

ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.5. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî çàáåçïå÷åí-

íÿ — ãàðàíò³¿ áàíêó ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì ô³íàí-

ñîâèõ çîáîâ'ÿçàíü (ï.ï. 3.2, ï.ï. 3.4 öèõ óìîâ), ùî âèíèêíóòü íà

ï³äñòàâ³ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó. Ãàðàíò³ÿ áàíêó â òîìó ÷èñë³ ìàº

ïåðåäáà÷àòè:

- ñïëàòó áàíêîì êîøò³â íà çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áà-

çè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òóáåðêóëüîçíî¿ ë³êàðí³ ¹ 2 òà Çàìîâíèêó ï³ä-

ãîòîâ÷èõ ðîá³ò ó ðàç³, ÿêùî ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð íå óêëàäåíî

ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ

ïåðåìîæöåì çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ ³í-

âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äî-

ãîâîðó;

-ñïëàòó áàíêîì êîøò³â/íåñïëà÷åíî¿ ÷àñòèíè íà çì³öíåííÿ ìà-

òåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òóáåðêóëüîçíî¿ ë³êàð-

í³ ¹ 2 òà Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò â ðàç³ ïðîñòðî÷åííÿ ²íâåñ-

òîðîì îïëàòè ïîíàä 10 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä âñòàíîâëåíî¿ â ³í-

âåñòèö³éíîìó äîãîâîð³ äàòè ¿õ ñïëàòè.

3.6. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 4 250,00 ãðí. áåç

óðàõóâàííÿ ÏÄÂ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ 31515934700001

â ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó 820019, êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783,

îäåðæóâà÷ — ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî

âíåñêó, ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

4. Êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

4.1. Îñíîâíèì êðèòåð³ºì âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó º íàé-

êðàùà ïðîïîçèö³ÿ, ñïðÿìîâàíà íà çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-

íî¿ áàçè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òóáåðêóëüîçíî¿ ë³êàðí³ ¹ 2.

4.2. Äîäàòêîâ³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó:

4.2.1. Íàä³éí³ñòü ñõåìè ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó (íà ñòàä³¿ áóä³âíèö-

òâà îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ).

4.2.2. Íàéâèã³äí³ø³ óìîâè ñïëàòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é òóáåðêóëüîç-

í³é ë³êàðí³ ¹ 2 êîøò³â íà çì³öíåííÿ ¿¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè.

4.2.3. Íàÿâí³ñòü â ó÷àñíèêà äîñâ³äó ðåàë³çàö³¿ àíàëîã³÷íèõ ïðîåêò³â.

4.2.4. Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.

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

5.1. Âèçíàí³ áàíêðóòàìè àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïîðóøåíî ñïðàâó

ïðî áàíêðóòñòâî.

5.2. Íå íàäàëè â³äïîâ³äí³ ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè, ÿê³ á ï³äòâåð-

äæóâàëè ¿õ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ

êîíêóðñó.

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

5.4. Ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðåáóâàº â ïîäàòêîâ³é çàñòà-

â³ àáî íà öå ìàéíî íàêëàäåíî àðåøò.

5.5. Ìàþòü ïðîñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü ç³ ñïëàòè ïîäàòê³â, çáî-

ð³â (îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â).

5.6. Íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïå-

ðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ïîâ'ÿçàí³ ç îñîáàìè, ùî íå

âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³í-

âåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ³íøèõ äîãîâîð³â, ÿê³ áóëè ï³äïèñàí³ ç

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

6. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó âèäàºòüñÿ çà àä-

ðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë. 202-76-78,

202-79-34, 202-72-91 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00) ïðî-

òÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóð-

ñó ïðè íàÿâíîñò³ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì

ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó. Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðî-

âåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

7. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó îñîáèñ-

òî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàð-

íèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë.

Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (ïîíå-

ä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00). Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ

ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

8. Çà îòðèìàííÿì ðîç'ÿñíåíü òà äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî

îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë.

Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (ïî-

íåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00).

9. Ó ðàç³ çì³íè äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó÷àñíèêó êîíêóðñó â

îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó íàäñèëàºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî äàòó ïðî-

âåäåííÿ êîíêóðñó.

¹ Ïîêàçíèê
Îäèíèöÿ
âèì³ðó

Âñüîãî

1. Ïëîùà çàáóäîâè ì2 1200

2. Ïëîùà îçåëåíåííÿ ì2 2600

3. Ïëîùà àñôàëüòóâàííÿ ì2 1400

4. Ïëîùà ìîùåííÿ ì2 400

5. Çàãàëüíà ïëîùà áóä³âë³ ì2 13 282

6. Çàãàëüíà ïëîùà íàçåìíî¿ ÷àñòèíè, â ò.÷.: ì2 8 092

6.1. - êîðèñíà ïëîùà ì2 6 114

7. Çàãàëüíà ïëîùà ï³äçåìíî¿ ÷àñòèíè ì2 5 190

8. Áóä³âåëüíèé îá'ºì, ó ò.÷.: ì3 56 890

8.1. - íàäçåìíî¿ ÷àñòèíè ì3 38 340

8.2. - ï³äçåìíî¿ ÷àñòèíè ì3 18 550

9. Íàéâèùà â³äì³òêà ì 34,89

10. Âèñîòà íàäçåìíèõ ïîâåðõ³â ì 3,7

11. Ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâàíü îñ³á/çì³íó 400

12. Ê³ëüê³ñòü ë³æêî-ì³ñöü øò. 115

13. Âèñîòà ï³äçåìíèõ ïîâåðõ³â ì 2,8

14. Ì³ñòê³ñòü ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó ì/ì 197



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ «ñòðèíîæåí³» äî-

ëåþ, ïàë³òðà åìîö³é ïî-

â’ÿçàíà ³ç ñþæåòàìè ìè-

íóëî¿ ðåàëüíîñò³, ÿê³ «ïðîñî÷èëè-

ñÿ» â íèí³øí³é ÷àñ ç ìåòîþ óñâ³-

äîìëåííÿ äîïóùåíèõ ïîìèëîê.Îñî-

áëèâî ïðèä³ë³òü óâàãó ñòîñóíêàì ç

ìàò³ð’þ, äðóæèíîþ, îñîáàìè, ÿêè-

ìè îï³êóºòåñÿ.

ÒÅËÜÖ², äåíü ñïðèÿº íàä-

çâè÷àéí³é àêòèâíîñò³, ä³-

ëîâ³é ïîïóëÿðíîñò³. Âèñî-

êà ïðàöåçäàòí³ñòü ãàðìîí³éíî ïî-

ºäíóâàòèìåòüñÿ ç ãëèáîêèìè åìî-

ö³éíèìè ïåðåæèâàííÿìè, çäåá³ëü-

øîãî âèêëèêàíèìè ñòîñóíêàìè ç

ïðîòèëåæíîþ ñòàòòþ. Àòìîñôåðà

äíÿ áóäå íàïîâíåíà ÷óòòºâèì òåï-

ëîì òà âçàºìîïîðîçóì³ííÿì ç îòî-

÷åííÿì, ñï³ëêóéòåñÿ ç æ³íêàìè (òî

íàéìóäð³ø³ ïîðàäíèêè), çàâ’ÿçóé-

òå íîâ³ äðóæí³ êîíòàêòè, àêòèâ³çóé-

òå òâîð÷³ ôàíòàç³¿.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, íèí³ êîæíà

ïîä³ÿ ó âàøîìó ³ñíóâàíí³

º â³äëóííÿì êàðì³÷íîãî

ìèíóëîãî, àáè ïîçáóòèñÿ ³íñòèíê-

òèâíèõ ðåàêö³é. Óòðèìàéòåñÿ â³ä

øòóðìó ôàõîâèõ âåðøèí. Ó ñïðà-

âàõ íàìàãàííÿ ïðèñêîðèòè äåÿê³

ïðîöåñè ëèøå ïðèçâåäå äî ÷åðãî-

âèõ ïåðåøêîä.

Ó ÐÀÊ²Â íà ñåðö³ ñâÿòî,

æèòòÿ ïðåêðàñíå, ç ðàé-

äóæíèìè ïåðñïåêòèâàìè,

âè ïîïóëÿðí³, ëþáèì³ ³ æàäàí³,ìàº-

òå ÷óäîâèõ äðóç³â. Çàéì³òüñÿ äîñë³-

äæåííÿì ñâîãî äóõîâíîãî ñâ³òó, ùî

çðîáèòü âàñ á³ëüø íàáîæíèìè, ðå-

ë³ã³éíèìè. Â³äâ³äàéòå ñâÿò³ ì³ñöÿ,

õðàì, áîãîñëóæ³ííÿ.

ËÅÂÈ, êàð’ºðà òà ïðîôåñ³é-

íà ñôåðà º àðåíîþ îïòè-

ìàëüíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿, äå

âàø òâîð÷èé äóõ ÷åðïàº ïîëóì’ÿíó

ñíàãó! Ïðîòå íàëàãîäæåííÿ ä³àëî-

ãó, íàâ³òü ñóòî ä³ëîâîãî, íåìîæëè-

âå áåç âñòàíîâëåííÿ ì³æ êîíêóðó-

þ÷èìè ñòîðîíàìè ïîçèòèâíîãî åìî-

ö³éíîãî ðåçîíàíñó.Òîíêî ðåàãóéòå

íà ì³íëèâå êîëèâàííÿ íàñòðîþ òà

ïîòðåá ïàðòíåð³â, ñèëîì³öü àâòî-

ðèòàðíî äîáèòèñÿ çä³éñíåííÿ áà-

æàíü ÷è çìóñèòè òàíöþâàòè ï³ä

âëàñíó äóäêó ³ íå ñïîä³âàéòåñÿ.

Ä²ÂÈ,îðåë ãîðîáöÿì íå òî-

âàðèø! Ñàìå çàâäÿêè äó-

õîâíî çð³ëîìóîòî÷åííþ äî-

ëÿ çì³íèòüñÿ íà êðàùå. ² íå âîä³òüñÿ

ç íèöèìè îñîáàìè, âè ïòàõ âèñîêî-

ãî ïîëüîòó,çíàºòå ñîá³ ö³íó.Ïðàãí³òü

äî åìîö³éíî¿ ãàðìîí³¿ â êîíòàêòàõ ³

ñì³ëèâî ïðÿìóéòå äî íàì³÷åíî¿ ãëî-

áàëüíî¿ ìåòè! Ç áëàãîâ³ðíèìè çàïà-

íóº ëþáîâ òà çëàãîäà,àäæå âîíè òàê

áëèñêó÷å âïèñóþòüñÿ â îìð³ÿíèé ³äå-

àë, ùî ³íøèì ³ íå ñíèëîñü.

ÒÅÐÅÇÈ,ïðèáîðêàéòå àìá³-

ö³¿ ³ éä³òü íàçóñòð³÷ âèìî-

ãàì ïàðòíåð³â (ä³ëîâèõ,øëþá-

íèõ).Òîä³ âñå éòèìå ÿê ïî ìàñëó, çà-

ðîáèòå ãðîøåé, óêð³ïèòå ðåïóòàö³þ.

Íà ñëóæá³ ìåðù³é ïîðîçãð³áàéòå ðî-

áî÷³ çàâàëè,íå ïåðåâò³ëþþ÷èñüâ ðî-

áîòà-òðóäîãîë³êà,ïðàöþéòå ç äóøåâ-

íîþ íàñîëîäîþ,íåêâàïëèâî,â³ä ÷î-

ãî áóäå íàéá³ëüøå êîðèñò³ óñ³ì.

Ó ÑÊÎÐÏ²ÎÍ²Â ëþáîâíå

ñâÿòî. ²íòèìí³ óò³õè ïðîë-

ëþòüñÿ ö³ëþùèì áàëüçà-

ìîì íà äóøó, êîõàéòåñÿ ç ìèëèìè,

çáåð³ãàþ÷è ëåáåäèíó â³ðí³ñòü îäèí

îäíîìó,äðóæíî ðåàë³çîâóéòå ñï³ëü-

í³ ïðîåêòè, ñàìîñò³éíå àâòîíîìíå

ïëàâàííÿ áåç ãàðìîí³éíîãî ñóïóò-

íèêà ïðîòèïîêàçàíî.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ïðîâåä³òü äåíü

òàê, ÿê ï³äêàçóº äóøåâíèé

³ìïóëüñ.Ìîæåòå ïîáóòè íà

ñàìîò³ ÷è îðãàí³çóâàòè êîìïàí³þ

ïðèÿòåë³â, ç ÿêèìè âàñ ºäíàþòü ô³-

ëîñîôñüê³,ðåë³ã³éí³,òâîð÷³,ìóçè÷í³

³íòåðåñè, ç êèì ìîæíà ïîä³ëèòèñÿ

ñîêðîâåííèìè âíóòð³øí³ìè ïåðå-

æèâàííÿìè, ñêèíóâøè êàì³íü ç äó-

ø³.Ïîçèòèâíèé ïñèõîëîã³÷íèé ì³ê-

ðîêë³ìàò âäîìà òà íà ðîáîò³—çàïî-

ðóêà äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, ìàòåð³àëü-

íî¿ ñòàá³ëüíîñò³, ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ñåðöå ïðàãíå

ðîìàíòè÷íèõ ïðèãîä òà

ïàëêîãî êîõàííÿ, ³ ñòðèìó-

âàòè òîé ï³äíåñåíèé ïîðèâ º çãóá-

íèì êðîêîì! Ðóøàéòå ïîäàë³ â³ä

äîì³âêè é ëîâ³òü íà ëüîòó âñå, ùî

àêòèâ³çóº äóøåâí³ â³áðàö³¿, íàïîâ-

íþº òîí³çóþ÷èìè âðàæåííÿìè, çà-

äîâîëüíÿº ³íôîðìàö³éíèé ãîëîä.

Äîëåþ íèí³ äîçâîëÿºòüñÿ ïóðõàòè

ìåòåëèêîì ³ çáèðàòè àðîìàòíèé íå-

êòàð íàñîëîä òàì, äå çàìàíåòüñÿ.

Çàâîþâàòè ñèìïàò³¿ ïóáë³êè òðóä-

íîù³â íå ñêëàäå, ³ íàâ³òü ðàïòîâå

çíàéîìñòâî çäàòíå ïåðåðîñòè â ñåð-

éîçíó ïðèñòðàñòü.

ÂÎÄÎË²¯,ó âàøîãî êàïðèç-

íîãî «õî÷ó» ñ³ì ï’ÿòíèöü íà

òèæäåíü, òîìó, îáèðàþ÷è

ñòèëü çàíÿòü, ðåæèì äíÿ, ãàðäåðîá ³

íàâ³òü ìåíþ, êåðóéòåñÿ âíóòð³øí³ì

÷óòòÿì ³ ñâî¿ìè ìèòòºâèìè çàáàãàí-

êàìè, äî ÿêèõ âè çàçâè÷àé áàéäóæ³.

Ëåãêîâàæíî ðåñóðñè íå òðèíüêàéòå,

à ³íâåñòóéòå âñå, ÷èì áàãàò³, íà áëà-

ãî ñ³ìåéíîãî äîáðîáóòó.

ÐÈÁÈ ìîæóòü åêñïåðèìåí-

òóâàòè, ðîáèòè âñå, ùî çà-

ìàíåòüñÿ, íèí³ âè ñàì ñî-

á³ ïàí ³ ñëóãà, Êîñìîñ ñàíêö³îíóº

áóäü-ÿê³ âèòðåáåíüêè,— åíåðãåòè÷-

í³ â³áðàö³¿ äíÿ ïîçèòèâíî âïëèâà-

òèìóòü íà åâîëþö³þ äóø³, ñïðè-

ÿþ÷è çíåøêîäæåííþ êîìïëåêñ³â,

ïîãàíèõ çâè÷îê.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +16o

Àòì. òèñê: 748 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 66 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +21o

Àòì. òèñê: 745 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 42 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +16o

Àòì. òèñê: 744 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 73 %
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ ôëåøìîá «Ïàì’ÿòàºìî —
Ïåðåìàãàºìî»
ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | «Õðåùàòèê»

9 ÒÐÀÂÍß ó Êèºâ³ ç íàãîäè Äíÿ Ïàì’ÿò³ òà Ïðèìè-
ðåííÿ ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Âñåóêðà¿íñüêå îá’-
ºäíàííÿ» Ïàòð³îò» ïðîâåëà ôëåøìîá. Ó àêö³¿ ïðèé-
íÿëî ó÷àñòü áëèçüêî äâîõ òèñÿ÷ îñ³á.

Ó÷àñíèêè ïàòð³îòè÷íîãî çàõîäó ç ïóñòèõ êîðî-
áîê âèêëàëè ñëîâà «Ïàì’ÿòàºìî — Ïåðåìàãàºìî» ³
äàòó — «1939-1945». Ãàñëî öüîãîð³÷íèõ óðî÷èñòîñ-
òåé Äíÿ Ïåðåìîãè àêòèâ³ñòè ñêëàäàëè ê³ëüêà ãîäèí.

Çà çàäóìêîþ îðãàí³çàòîð³â àêö³¿, êîðîáêè ìàëè
ùå é ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ — óñ³ îõî÷³ ìîãëè ïðèíî-
ñèòè ³ ñêëàäàòè òóäè ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó. Ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ óðî÷èñòîñòåé ¿¿ ïåðåäàäóòü ïåðåñåëåí-
öÿì ³ç Äîíáàñó òà â³éñüêîâèì ó çîí³ ÀÒÎ.

Êîðîáêè áóëî ðîçì³ùåíî â³ä Áåññàðàáñüêî¿ ïëî-

ù³ äî Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³, ³ ñòîÿëè âîíè ó öåí-
òð³ Êèºâà äî âå÷îðà 9 òðàâíÿ. Îðãàí³çàòîðè çàõîäó ðîç-
ïîâ³ëè, ùî äëÿ íàïèñó çíàäîáèëîñü á³ëüøå 20-òè òè-
ñÿ÷ á³ëèõ êîðîáîê.

Íàãàäàéìî, ùî ó öåé äåíü â³äáóëàñü ö³ëà íèçêà
çàõîä³â ç âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ ãåðî¿â ó Äðó-
ã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ �

1501 — Àìåð³ãî Âåñïó÷÷³ â³äïðàâèâñÿ ó ñâîþ äðóãó

åêñïåäèö³þ, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ äîñÿãíóâ ï³âí³÷íîãî óçáåðåææÿ

Áðàçèë³¿ ³, çà éîãî òâåðäæåííÿì, íå ï³äêð³ïëåíèì

³íøèìè ñâ³ä÷åííÿìè, ãèðëà ð³êè Ëà-Ïëàòà ³ Ïàòàãîí³¿

(ñó÷àñíà Àðãåíòèíà).

1572 — Ðèìñüêèì Ïàïîþ ñòàâ Ãðèãîð³é XIII (Óãî

Áîíêîìïàíü¿), êîòðèé óâ³éøîâ ó ³ñòîð³þ ãîëîâíèì

÷èíîì çàâäÿêè  ââåäåííþ íîâîãî  êàëåíäàðÿ

(1582).

1637 — ïàì`ÿòàþ÷è ïðî âîðîã³â ³ áîÿ÷èñü çìîâè,

ôðàíöóçüêèé êàðäèíàë Ð³øåëüº íàêàçàâ çàêðóãëèòè

âñ³ íîæ³, ùî âèêîðèñòîâóâàëèñü ï³ä ÷àñ òðàïåç — òàê

ç`ÿâèâñÿ çâè÷íèé ñüîãîäí³ ñòîëîâèé í³æ.

1787 — ïåðøèé êàðàâàí ñóäåí ³ç êàòîðæíèêàìè

âèðóøèâ ³ç Àíãë³¿ äî íîâî¿ êîëîí³¿ Àâñòðàë³¿.

1865 — â Îäåñ³ íà áàç³ Ð³øåëüºâñüêîãî ë³öåþ â³äêðèòî

ï`ÿòèé â Óêðà¿í³ óí³âåðñèòåò — Íîâîðîñ³éñüêèé,

ñüîãîäí³ - äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ². ². Ìå÷íèêîâà.

1871 — Âàòèêàí óâ³éøîâ äî ñêëàäó ²òàë³éñüêîãî

êîðîë³âñòâà, à ñóâåðåí³òåò Ïàïè îáìåæåíèé ïàëàöàìè

³ ñàäàìè Âàòèêàíó, Ðèìñüêîþ ëþòåðàíñüêîþ öåðêâîþ

³ çàì³ñüêîþ ïàïñüêîþ ðåçèäåíö³ºþ.

1884 — ó ÑØÀ çàñíîâàíî ²íñòèòóò ³íæåíåð³â åëåêòðèêè

òà åëåêòðîí³êè (IEEE), íèí³ — ïðîâ³äíèé çàêëàä ïî

ñòàíäàðòèçàö³¿ â äàí³é ãàëóç³.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 
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