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Àæ³îòàæó ùîäî ñóáñèä³é 
ó Êèºâ³ íåìàº
� Ïî îòðèìàííÿ äîïîìîãè çâåðíóëèñÿ ïîíàä 62 òèñÿ÷³ ìåøêàíö³â

Ãðîìàäñüê³ñòü
îçåëåíèëà òåðèòîð³þ 
á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî 
«Îñîêîðêè»

Íà âèêîíàííÿ çàâäàíü ìåðà Êè-

ºâà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ñòâîðåíî äåí-

äðîïëàí îíîâëåííÿ òåðèòîð³¿ íà

ì³ñö³ íåçàêîííî¿ çàáóäîâè á³ëÿ ñòàí-

ö³¿ ìåòðî «Îñîêîðêè».Òàê, ó òðàâí³

áóëî çàâåçåíî 240 òîíí ´ðóíòó, çà-

ñ³ÿíî 30 ñîòîê ãàçîíó, âèñàäæåíî

ÿëèíêè, êëåíè ³ êóù³. Äîïîâíèëè

îçåëåíåííÿ ìåøêàíö³ ðàéîíó, âè-

ñàäèâøè íåùîäàâíî ïîíàä 2500

îäèíèöü êâ³òêîâî¿ ðîçñàäè (÷îðíî-

áðèâö³, õëîðîô³òóì, æîðæèíè) òà

200 êóù³â (ôîðçèö³¿ òà ñï³ðå¿). Âè-

ñàäæóâàòè êâ³òíèêè êèÿíàì äîïî-

ìàãàëè ôàõ³âö³ ñòîëè÷íîãî «Êè¿â-

çåëåíáóäó». Íàãàäàºìî, ùî çáåðå-

æåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü º îäíèì

³ç ïð³îðèòåò³â ðîçâèòêó Êèºâà. Â³ä

íåçàêîííî¿ çàáóäîâè çáåðåæåíî 2

ñêâåðè: íà Ëåí³íãðàäñüê³é ïëîù³ ³

íà âóë. Ñåðàôèìîâè÷à. Íà ñüîãîäí³

ä³ëÿíêà á³ëÿ «Îñîêîðê³â» ð³øåííÿì

Êè¿âðàäè îòðèìàëà ñòàòóñ ñêâåðó, à

òàêîæ ðîç³ðâàíî äîãîâ³ð îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ³ç çàáóäîâíè-

êîì.

Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè
ïîâåðíóòî ñòîëè÷í³é
ãðîìàä³

Çà ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñó-

äó ì³ñòà Êèºâà, ÿêèé ï³äòðèìàâ ïî-

çîâí³ âèìîãè ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòó-

ðè, ïðèâàòíå áóä³âåëüíå òîâàðè-

ñòâî çîáîâ’ÿçàíå çâ³ëüíèòè äâ³ íå-

çàêîííî çàéíÿò³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

âàðò³ñòþ ïîíàä 5 ìëí ãðèâåíü íà

âóëèö³ Ïåðåìîãè, 9 ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³.ßê ïîâ³äîìèëè «Õðå-

ùàòèêó» â ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿

ïðîêóðàòóðè, Òîâàðèñòâî íàáóëî

âêàçàí³ ä³ëÿíêè ó 2007 ðîö³ äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³-

í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü

òà ñïîðóä.Ïðîòå â ïîðóøåííÿ óìîâ

äîãîâîðó êîìïàí³ÿ ç 2009 ðîêó ïðè-

ïèíèëà ñïëà÷óâàòè êîøòè çà îðåí-

äó çåìë³. Çâàæàþ÷è íà ãðóá³ ïîðó-

øåííÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà,

ïðîêóðàòóðà çàÿâèëà ïîçîâ ç âè-

ìîãîþ ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè

òà ïîâåðíóòè çåìë³ ó ðîçïîðÿäæåí-

íÿ Êè¿âðàäè, ÿêèé áóëî çàäîâîëå-

íî ñóäîì.

Íà «Äîðîãîæè÷àõ» 
ðåìîíòóþòü åñêàëàòîð

Â÷îðà íà ñòàíö³¿ ìåòðî «Äîðîãîæè-

÷³» Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêî¿ ë³í³¿ ðîç-

ïî÷àâñÿ ïëàíîâèé êàï³òàëüíèé ðå-

ìîíò åñêàëàòîðà ¹ 2 íèæíüîãî íà-

õèëó, ÿêèé òðèâàòèìå äî 21 âåðåñ-

íÿ. ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí»

ïðîñèòü âèáà÷åííÿ çà òèì÷àñîâ³ íå-

çðó÷íîñò³ òà íàãàäóº ïàñàæèðàì

ïðî íåîáõ³äí³ñòü äîòðèìóâàòèñü

Ïðàâèë ïîâåä³íêè íà åñêàëàòîðàõ

ï³ä ÷àñ êîðèñòóâàííÿ ìåòðîïî-

ë³òåíîì.

Ó×ÎÐÀ äèðåê-
òîð Äåïàðòà-
ìåíòó ñîö³àëü-
íî¿ ïîë³òèêè
ÊÌÄÀ Þð³é
Êðèêóíîâ ðîç-
ïîâ³â, ÿê óæå
á³ëüøå äâîõ ì³-
ñÿö³â ì³ñüêà âëàäà ïðàöþº ç íî-
âèì ïîðÿäêîì íàðàõóâàííÿ ñóá-
ñèä³é. «Íà ñüîãîäí³ çà îôîðìëåí-
íÿì ñóáñèä³é çã³äíî ç íîâèì ïî-
ðÿäêîì çâåðíóëîñÿ 62 386 îñ³á.
Öå íà 40 % á³ëüøå, í³æ â àíàëî-
ã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó. Ç
÷èñëà òèõ, õòî çâåðíóâñÿ, ïðè-
çíà÷åíî 43 040 ñóáñèä³é. Öå ñêëà-
äàº ïîíàä 68 % â³ä îòðèìàíèõ
çàÿâ. Çà öèì ïîêàçíèêîì ì³ñòî

Êè¿â çàéìàº ë³äèðóþ÷å (íà ìè-
íóëèé òèæäåíü) ì³ñöå»,— ðîç-
ïîâ³â ïîñàäîâåöü.

Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïðàö³
òà ñîöçàõèñòó Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ
Ñâ³òëàíà Áåðíàäñüêà êàæå, ùî çà-
ðàç âçàãàë³ íàÿâíèé ñïàä çâåð-
íåíü. «Ç 1 òðàâíÿ ðîçïî÷àëè ïðè-
éîì ó 10-òè ô³ë³ÿõ. Íà ñüîãîäí³
îñîáèñòî çâåðíóëèñÿ 2800 ãðîìà-
äÿí. ² äåñü ìàéæå 1,5 òèñÿ÷³ íàä³-
ñëàëè çàÿâè òà äåêëàðàö³¿ ïîøòîþ.
Çàðàç çìåíøèëàñü ê³ëüê³ñòü çâåð-
íåíü. ßêùî â ÷åðâí³ áóëî 500 çâåð-
íåíü çà ì³ñÿöü, â òðàâí³ 600-700,òî
çà ëèïåíü ì³ñÿöü ó íàñ ïîêè çâåð-
íóëîñÿ âñüîãî áëèçüêî 30-òè îñ³á»,—
ðîçïîâ³ëà ïàí³ Áåðíàäñüêà.

Òàêèé ñïàä ïîÿñíþþòü òèì, ùî

ùå íå ðîçïî÷àâñÿ îïàëþâàëüíèé ñå-
çîí, ñóìè â ïëàò³æêàõ íå òàê³ çíà÷-
í³ ³ íå íàäòî ëÿêàþòü ìåøêàíö³â.
Êð³ì òîãî, çàðàç ë³òí³é ïåð³îä: ïðà-
öþþ÷³ êèÿíè ó â³äïóñòêàõ, à ïåí-
ñ³îíåðè — ãîëîâíà êàòåãîð³ÿ ñóá-
ñèä³ÿíò³â — õàçÿéíóþòü íà äà÷àõ.

Îñíîâíå,ç ÷èì çâåðòàþòüñÿ êè-
ÿíè — ïðîñÿòü äîïîìîãòè ç íàïè-
ñàííÿì çàÿâè òà çàïîâíåííÿì äå-
êëàðàö³¿: ÿê ³ êóäè ïðàâèëüíî âïè-
ñàòè ò³ ÷è ³íø³ äàí³, ÿê â³ðíî íàçè-
âàºòüñÿ æèòëîâà îðãàí³çàö³ÿ òîùî.
Äî ñàìîòí³õ ëþäåé, ÿê³ çà â³êîì ÷è
ñòàíîì çäîðîâ’ÿ íå ìîæóòü ñàìî-
ñò³éíî çâåðíóòèñÿ çà ñóáñèä³ºþ,
ïðèõîäÿòü ñîöïðàö³âíèêè ³ äîïîìà-
ãàþòü âñå îôîðìèòè.

Ó Äåïàðòàìåíò³ ñîöïîë³òèêè çà-
ñïîêîþþòü — ÿêùî âè íàä³ñëàëè
äîêóìåíòè ïîøòîþ, íåìàº íåîá-
õ³äíîñò³ çâåðòàòèñÿ äî óïðàâë³ííÿ
ïåðñîíàëüíî. Áóâàþòü çàòðèìêè,
àëå â³äïîâ³äü âàì íàä³éòå îáîâ’ÿç-
êîâî. Ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè âè îò-
ðèìàëè ïîâ³äîìëåííÿ ³ç çàï³çíåí-
íÿì, ñóáñèä³ÿ âñå îäíî íàðàõîâóº-
òüñÿ â³ä ì³ñÿöÿ çâåðíåííÿ. Ï³ñëÿ
çðîñòàííÿ òàðèô³â çâåðòàòèñÿ çà
ïðèçíà÷åííÿì ñóáñèä³¿ ìîæíà âïðî-
äîâæ òðüîõ ì³ñÿö³â, à íàðàõîâàíà
âîíà áóäå ç ìîìåíòó çì³íè âàðòî-
ñò³ ïîñëóã. ßêùî âàì íå âñòèãëè
â÷àñíî íàðàõóâàòè ñóáñèä³þ, ¿¿ áó-
äå êîìïåíñîâàíî â íàñòóïíèé ì³-
ñÿöü. Íàëåæíà ëþäèí³ äåðæàâíà
äîïîìîãà íà ñïëàòó «êîìóíàëêè»
íå ïðîïàäå â æîäíîìó ðàç³.

Êèÿí çàêëèêàþòü òàêîæ çâåðòà-
òèñÿ çà ñóáñèä³ºþ,íàâ³òü ÿêùî ó íèõ
º ñóìí³âè ùîäî ïðàâà íà ¿¿ îòðè-
ìàííÿ. ßê óæå íåîäíîðàçîâî íà-
ãîëîøóâàâ Þð³é Êðèêóíîâ, ãîëîâ-
íèé ï³äõ³ä — íå â³äìîâèòè, à ïðè-
çíà÷èòè äîïîìîãó.

Çàðàç íà ï³äïèñ ïðåì’ºðà î÷³-
êóº ïîñòàíîâà, ÿêà ùå ñïðîñòèòü
äåÿê³ íþàíñè îôîðìëåííÿ ñóá-
ñèä³¿. À ïîêè â Äåïàðòàìåíò³ çâåð-
íóëè óâàãó ùîäî ñóêóïíîãî äîõî-
äó. Äî íüîãî íå âðàõîâóþòüñÿ ñïëà-
÷åí³ îñîáîþ àë³ìåíòè, ãðîøîâå
çàáåçïå÷åííÿ îô³öåðñüêîãî ³ ðÿ-
äîâîãî ñêëàäó ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, îä-
íîðàçîâ³ ìàòåð³àëüí³ äîïîìîãè,
ÿê³ íàäàº ì³ñüêà âëàäà äî óðî÷èñ-
òèõ òà âèçíà÷íèõ äàò, ñîö³àëüíà äî-
ïîìîãà ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè,
à òàêîæ ñîöâèïëàòè íà ïðîòåçó-
âàííÿ, ë³êóâàííÿ òîùî.

Íà æàëü, íå âñ³ êèÿíè îòðèìà-
ëè áëàíêè íà ñóáñèä³þ ÷åðåç ÆÁÊè
òà ÎÑÁÁ. ßêùî òàêå òðàïèëîñÿ,
çâåðòàéòåñÿ äî óïðàâë³ííÿ ñîöçà-
õèñòó. Àáî, çà ìîæëèâîñò³, ñêà÷àé-
òå òà ðîçäðóêóéòå ¿õ ç îô³ö³éíèõ
ñàéò³â ì³ñüêî¿ òà ðàéîííî¿ âëàäè.

Íà ñüîãîäí³ ñåðåäí³é ðîçì³ð
ñóáñèä³é, ïðèçíà÷åíèé êèÿíàì,
ñêëàäàº 159 ãðí. Çàãàëîì æå ñòàíîì
íà 1 ÷åðâíÿ íàäàâà÷àì ïîñëóã áó-
ëî ïåðåðàõîâàíî ìàéæå 86 ìëí
ãðí ïî ñóáñèä³ÿõ. Îôîðìëåííÿ ñóá-
ñèä³é ïåðåáóâàº íà îñîáèñòîìó
êîíòðîë³ ìåðà. Ùîï’ÿòíèö³ éîìó
ïîäàþòü çâ³ò �

Íà öåé ÷àñ çà íàäàííÿì ñóáñèä³é çâåðíóëèñÿ 62 òèñÿ÷³ êèÿí, ç íèõ 43 òèñÿ÷àì çàÿâíèê³â äîïîìîãó ïðèçíà÷åíî 

íîâèíè

Îôîðìëåííÿ ñóáñèä³é íà ñïëàòó êîìóíàëüíèõ ïëà-
òåæ³â ïîñò³éíî ìîí³òîðèòüñÿ ³ ïåðåáóâàº íà îñîáèñ-
òîìó êîíòðîë³ ìåðà. Ïîêè ùî âñå ïðîõîäèòü íîð-
ìàëüíî.Àæ³îòàæ â³äñóòí³é. Íà öåé ÷àñ çà íàäàííÿì
ñóáñèä³é çâåðíóëèñÿ 62 òèñÿ÷³ êèÿí, ç íèõ 43 òèñÿ-
÷àì çàÿâíèê³â äîïîìîãó ïðèçíà÷åíî. Ñåðåäí³é ðîç-
ì³ð íàðàõîâàíî¿ ñóáñèä³¿ íàðàç³ ñêëàäàº 159 ãðí.
Êèÿí çàñïîêîþþòü: ÿêùî âàì íåâ÷àñíî íàä³ñëàëè
ïîâ³äîìëåííÿ àáî íå âñòèãëè îôîðìèòè ñóáñèä³þ,
âñå áóäå êîìïåíñîâàíî â íàñòóïí³ ì³ñÿö³. Æîäíà êî-
ï³éêà íàëåæíî¿ âàì äîïîìîãè íå ïðîïàäå.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про затвердження Положення про оренду майна територіальної

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 415/1280 від 21 квітня 2015 року

Відповідно до глави 58 Цивільного кодексу України, статей 283"289, 291 Господарського кодексу України,
пункту 31 частини першої статті 26 та частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та з метою підвищення ефективності ви"
користання об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Положення�про�оренд��май-

на�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ідно

з�додат�ом�1.

2.�Затвердити�Порядо��проведення��он��р-

с��на�право�оренди�майна�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�з�ідно�з�додат�ом�2.

3.�Затвердити�Методи���розрах�н���оренд-

ної�плати�за�майно�територіальної��ромади�міс-

та�Києва,�я�е�передається�в�оренд�,�з�ідно�з�до-

дат�ом�3.

4.�Затвердити�Типовий�до�овір�про�переда-

ч��майна�територіальної��ромади�міста�Києва

в�оренд��з�ідно�з�додат�ом�4.

5.�Уповноважити�вист�пати�орендодавцями

майна�територіальної��ромади�міста�Києва:

5.1.�Департамент��ом�нальної�власності�

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

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

ції) —�щодо�цілісних�майнових��омпле�сів��о-

м�нальних�підприємств�територіальної��рома-

ди�міста�Києва,�їх�стр��т�рних�підрозділів�та

нер�хомо�о�майна,�майна,�що�не��війшло�до

стат�тних��апіталів��осподарсь�их�товариств,

створених���процесі�приватизації�(�орпорати-

зації),�а�та�ож�нер�хомо�о�майна,�що�передає-

ться�в�оренд��районним�в�місті�Києві�держав-

ним�адміністраціям.

5.2.�Районні�в�місті�Києві�державні�адмініс-

трації —�щодо�нер�хомо�о�майна,�я�е�переда-

не�їм�до�сфери��правління.

5.3.�Ком�нальні�підприємства,��станови�та

ор�анізації�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва —�щодо�нер�хомо�о�майна,�за�альна�пло-

ща�я�о�о�не�перевищ�є�200��вадратних�мет-

рів�на�одне�підприємство,��станов�,�ор�аніза-

цію,�та�іншо�о�о�ремо�о�індивід�ально�визна-

чено�о�майна,�я�е�за�ріплено�за�ними�на�пра-

ві��осподарсь�о�о�відання�або�оперативно�о

�правління.

5.4.�Стр��т�рні�підрозділи�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації) —�щодо�майна,�за-

�ріплено�о�за�ними�на�праві�оперативно�о

�правління,�та�майна�підпоряд�ованих�їм��о-

м�нальних�підприємств,��станов�та�ор�аніза-

цій�територіальної��ромади�міста�Києва�для

ор�анізації�та�проведення�на��ово-пра�тичних,

��льт�рних,�мистець�их,��ромадсь�их,�с�спіль-

них�та�політичних�заходів�на�термін,�що�не�пе-

ревищ�є�5��алендарних�днів,�а�та�ож�щодо

майна,�я�е�передається�с�б’є�там�виборчо�о

процес��з�метою�проведення�п�блічних�захо-

дів�(зборів,�дебатів,�дис��сій)�під�час�та�на�пе-

ріод�виборчої��ампанії.

5.5.�Ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація) —

щодо�нер�хомо�о�майна,�я�е�передається�в

оренд��Департамент���ом�нальної�власності

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

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

ції).

6.�Уповноважити�Департамент��ом�нальної

власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�надавати�методичні�ре�омен-

дації�та�роз’яснення�з�питань�застос�вання�а�-

тів,�затверджених�цим�рішенням.

7.�Заяви�щодо�передачі�майна�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�в�оренд�,�рішення�що-

до�я�их�не�прийняті�на�момент�набрання�чин-

ності�цим�рішенням,�підля�ають�роз�ляд��від-

повідно�до�цьо�о�рішення.

8.�Рішення�про�передач��майна�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�прийняті,�але�не�ви-

�онані�на�момент�набрання�чинності�цим�рі-

шенням,�підля�ають�ви�онанню�відповідно�до

цьо�о�рішення.

9.�По�ласти�персональн��відповідальність�за

нарах�вання�та�отримання�орендної�плати,�а

та�ож�за�перерах�вання�частини�орендної�пла-

ти�до�бюджет��міста�Києва,�відповідно�до�рі-

шень�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�затверджен-

ня�бюджет��міста�Києва�на�відповідний�рі�,�на

�ерівни�ів�підприємств,��станов,�ор�анізацій,

я�і�є�отрим�вачами�орендної�плати.

10.�Дор�чити�Департамент���ом�нальної

власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�спільно�з��правлінням�еле�трон-

но�о��ряд�вання�та�захист��інформації�апара-

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

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

ти�зміни�до�прое�т��рішення�«Про�затверджен-

ня�Компле�сної�місь�ої�цільової�про�рами�роз-

вит���еле�тронно�о��ряд�вання�та�технічно�о

захист��інформації�в�місті�Києві�на�2015 —

2018�ро�и»�для�створення�в�2015�році�розді-

л��«Оренда��ом�нально�о�майна»�на�офіцій-

ном��інтернет-порталі�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації���ви�ляді�о�ремо�о�роз-

діл��«Оренда��ом�нально�о�майна»���ви�ляді

п�блічної�бази�даних�майна�територіальної

�ромади�міста�Києва,�я�е�може�б�ти�переда-

не�в�оренд�.

11.�Встановити,�що�для�об’є�тів�оренди,�да-

та�оцін�и�я�их�встановлена�після�01.09.2014,

орендні�став�и,�визначені�Методи�ою�розрах�н-

���орендної�плати�за�майно�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�я�е�передається�в�оренд�,

застосов�ються���розмірі�50�%�встановлено�о

обся��,��рім�ставо�,�визначених�п�н�тами�1 —

5�таблиці�2�Методи�и,�та�орендної�плати,�ви-

значеної�за�рез�льтатами��он��рс��на�1�рі��з�да-

ти�набрання�чинності�цим�рішенням.

12.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22�верес-

ня�2011�ро���№ 34/6250�«Про�затвердження

Положення�про�оренд��майна�територіальної��ро-

мади�міста�Києва»;

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�15�берез-

ня�2012�ро���№ 222/7559�«Про�дея�і�питання

оренди�нер�хомо�о�майна�територіальної��ро-

мади�міста�Києва»;

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24�трав-

ня�2012�ро���№ 496/7833�«Про�внесення�змін

до�Положення�про�оренд��майна�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва,�затверджено�о�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22.09.2011

№ 34/6250»;

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24�трав-

ня�2012�ро���№ 497/7834�«Про�внесення�змін

до�Положення�про�оренд��майна�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва,�затверджено�о�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22.09.2011

№ 34/6250».

13.�П�н�т�3�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

15�березня�2012�ро���№ 209/7546�«Про�деле-

��вання�повноважень�ви�онавчом��ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній

адміністрації)�та�районним�в�місті�Києві�держав-

ним�адміністраціям���сфері�освіти»�ви�лючити.

14.�П�н�ти�2,�3�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�5��вітня�2012�ро���№ 394/7731�«Про�роз-

�ляд�протест��заст�пни�а�про��рора�міста�Ки-

єва�від�26.01.2012�№ 07/2-16-12�на�п�н�т�10.1

розділ��10�Положення�про�оренд��майна�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва,�затвердже-

но�о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

22.09.2011�№ 34/6250»�ви�лючити.

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

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

16.�Це�рішення�наб�ває�чинності�з�дня�йо�о

офіційно�о�оприлюднення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради,

від�21.04.2015�ро���№ 415/1280

Положення  
про оренду майна територіальної громади міста Києва

Положення�про�оренд��майна�територіальної��ромади�міста�Києва�(далі —�Положення)�роз-

роблене�на�підставі�Господарсь�о�о��оде�с��У�раїни,�Цивільно�о��оде�с��У�раїни,�за�онів�У�ра-

їни�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�«Про�оренд��державно�о�та��ом�нально�о�майна»,

«Про�оцін���майна,�майнових�прав�та�професійн��оціночн��діяльність�в�У�раїні»�та�інших�норма-

тивно-правових�а�тів.

Це�Положення�ре��лює:

ор�анізаційні�відносини,�пов’язані�з�передачею�в�оренд��майна,�що�переб�ває����ом�нальній

власності�територіальної��ромади�міста�Києва�(далі —�майно);

майнові�відносини�між�орендодавцями,��ом�нальними�підприємствами,��становами,�ор�ані-

заціями�територіальної��ромади�міста�Києва,�за�я�ими�на�праві��осподарсь�о�о�відання�або

оперативно�о��правління�за�ріплено�майно�(підприємства-балансо�трим�вачі),�орендарями

щодо��осподарсь�о�о�ви�ористання�майна.

1.�Об’є�ти�оренди

1.1.�Об’є�тами�оренди�є:

цілісні�майнові��омпле�си��ом�нальних�підприємств�територіальної��ромади�міста�Києва,�їх

стр��т�рних�підрозділів;

майно,�що�не��війшло�до�стат�тних��апіталів��осподарсь�их�товариств,�створених���процесі

приватизації�(�орпоратизації);

нер�хоме�майно�(б�дівлі,�спор�ди,�нежитлові�приміщення)�та�інше�о�реме�індивід�ально�ви-

значене�майно.

1.2.�Мінімальна�площа�об’є�та,�я�ий�пропон�ється�для�надання�в�оренд�,�становить�1��в.�м.

2.�Орендодавці

2.1.�Орендодавцями�є:

Департамент��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Департамент) —�щодо�цілісних�майнових��ом-

пле�сів��ом�нальних�підприємств�територіальної��ромади�міста�Києва,�їх�стр��т�рних�підрозді-

лів�та�нер�хомо�о�майна,�майна,�що�не��війшло�до�стат�тних��апіталів��осподарсь�их�товариств,

створених���процесі�приватизації�(�орпоратизації),�а�та�ож�нер�хомо�о�майна,�що�передаєть-

ся�в�оренд��районним�в�місті�Києві�державним�адміністраціям.

Районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації�(далі —�райдержадміністрації) —�щодо�нер�хомо-

�о�майна,�я�е�передане�їм�до�сфери��правління.

Ком�нальні�підприємства,��станови�та�ор�анізації�територіальної��ромади�міста�Києва�(да-

лі —�підприємства) —�щодо�нер�хомо�о�майна,�за�альна�площа�я�о�о�не�перевищ�є�200��вад-

ратних�метрів�на�одне�підприємство,�та�іншо�о�о�ремо�о�індивід�ально�визначено�о�майна,�я�е

за�ріплено�за�ними�на�праві��осподарсь�о�о�відання�або�оперативно�о��правління.

Стр��т�рні�підрозділи�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації) —�щодо�майна,�за�ріплено�о�за�ними�на�праві�оперативно�о��правління�та�май-

на�підпоряд�ованих�їм�підприємств�для�ор�анізації�та�проведення�на��ово-пра�тичних,���льт�р-

них,�мистець�их,��ромадсь�их,�с�спільних�та�політичних�заходів�на�термін,�що�не�перевищ�є�

5��алендарних�днів,�а�та�ож�щодо�майна,�я�е�передається�с�б’є�там�виборчо�о�процес��з�ме-

тою�проведення�п�блічних�заходів�(зборів,�дебатів,�дис��сій)�під�час�та�на�період�виборчої��ам-

панії.

Ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація) —�щодо�не-

р�хомо�о�майна,�я�е�передається�в�оренд��Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

3.�Орендарі

3.1.�Орендарями�майна�мож�ть�б�ти��осподарсь�і�товариства,�створені�членами�тр�дово�о

�оле�тив���ом�нально�о�підприємства�територіальної��ромади�міста�Києва,�йо�о�стр��т�рно�о

підрозділ�,�інші�юридичні�особи�та��ромадяни�У�раїни,�фізичні�та�юридичні�особи�іноземних

держав,�міжнародні�ор�анізації�та�особи�без��ромадянства.

3.2.�Фізична�особа,�я�а�бажає���ласти�до�овір�оренди�майна�з�метою�ви�ористання�йо�о�для

підприємниць�ої�діяльності,�до���ладення�до�овор��оренди�зобов’язана�зареєстр�ватись�я�

с�б’є�т�підприємниць�ої�діяльності.

4.�Ініціатива�щодо�оренди�майна�та�порядо��йо�о�передачі

4.1.�Ініціатива�щодо�оренди�майна�може�виходити�від:�фізичних�та�юридичних�осіб,�я�і�мож�ть

б�ти�орендарями;�

Департамент�;

райдержадміністрацій;

підприємств;

стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації).

4.2.�За�наявності�ініціативи�щодо�оренди�цілісних�майнових��омпле�сів��ом�нальних�підпри-

ємств,�їх�стр��т�рних�підрозділів�взаємовідносини�з�тр�довим��оле�тивом�ре��люються�За�о-

ном�У�раїни�«Про�оренд��державно�о�та��ом�нально�о�майна».

4.3.�Райдержадміністрації�щодо�нер�хомо�о�майна,�я�е�передане�до�сфери�їх��правління,�та�Де-

партамент�щодо�іншо�о�нер�хомо�о�майна�на�підставі�інформації�(перелі���вільних�приміщень),�на-

даної�підприємствами-�балансо�трим�вачами,�форм�ють�щоро���перелі�и�майна,�що�може�б�ти

передане�в�оренд�,�я�і�оприлюднюють�в��азеті�«Хрещати�»,�на�офіційном��веб-сайті�Департамен-

т�,�офіційном��інтернет-порталі�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�обов’яз�овим�розміщен-

ням�фотознім�ів�об’є�тів�оренди�на�офіційном��інтернет-порталі�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�та�додат�ово�за�рішенням�орендодавців�в�інших�засобах�масової�інформації,�інтернет-пор-

талах�за�їх�наявності.�Зміни�до�цих�перелі�ів�вносяться,���разі�необхідності,���та�ом��ж�поряд��.

4.3.1.�До�форм�вання�перелі���майна,�що�може�б�ти�передане�в�оренд�,�підприємства —�ба-

лансо�трим�вачі�по�одж�ють�перелі��вільних�приміщень�з�стр��т�рними�підрозділами�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):
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— Департаментом�охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації) —�щодо�майна�за�ладів�охорони�здоров’я;

— Департаментом�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації) —�щодо�майна�за�ладів�освіти,�що�знаходяться��

ньо�о�в�підпоряд��ванні;

— �правліннями�освіти�райдержадміністрацій —�щодо�майна�за�ладів�освіти,�переданих�до

сфери��правління�райдержадміністрацій;

— відповідним�ор�аном�охорони���льт�рної�спадщини,�я�що�об’є�т�є�пам’ят�ою���льт�рної�спад-

щини.

4.4.�Підприємства-балансо�трим�вачі�подають�відповідном��орендодавцю�заяв��про�оренд�

за�формою�та�до��менти�з�ідно�з�перелі�ом�(додато��1�до�цьо�о�Положення)�щодо�цілісних

майнових��омпле�сів,�я�і�за�ріплені�за�ними�на�праві��осподарсь�о�о�відання,�нер�хомо�о�май-

на,�за�альна�площа�я�о�о�перевищ�є�200��вадратних�метрів�на�одне�підприємство�та�може�б�-

ти�передане�в�оренд�,�я�е�за�ріплено�за�ними�на�праві��осподарсь�о�о�відання�або�оператив-

но�о��правління.

4.5.�Фізичні�та�юридичні�особи,�я�і�бажають���ласти�до�овір�оренди�(далі —�потенційні�орен-

дарі),�надають�заяв��про�оренд��за�формою�та�до��менти�з�ідно�з�перелі�ом�(додато��2�до

цьо�о�Положення)�орендодавцю.

Підприємства-балансо�трим�вачі�протя�ом�п’яти�робочих�днів�з�дати�реєстрації�звернення

потенційно�о�орендаря,�або�орендодавця,�ознайомлюють�потенційно�о�орендаря�з�об’є�том

оренди�та���разі�необхідності�надають�йом��дор�чення�та�до��менти,�необхідні�для�проведен-

ня�незалежної�оцін�и.

4.6.�У�разі�надходження�однієї�заяви�про�оренд��певно�о�об’є�та�оренди,�а�іншої —�про�орен-

д��частини�цьо�о�об’є�та,�орендодавець�роз�лядає�заяв��про�передач��в�оренд��всьо�о�об’є�-

та,�про�що�повідомляє�іншо�о�заявни�а.

4.7.�Заяви�про�оренд��реєстр�ються�відповідним�орендодавцем.

4.8.�Орендодавці�впродовж�п’яти�робочих�днів�після�дати�реєстрації�заяви�направляють�для

розміщення�в��азеті�«Хрещати�»,�на�офіційном��інтернет-порталі�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�та�офіційних�інтернет-сторін�ах�орендодавців,�за�їх�наявності,�о�олошення�про�на-

мір�передати�майно�в�оренд��або�відмовляють�в���ладенні�до�овор��оренди�і�повідомляють�про

це�заявни��.

У�разі�відс�тності��оштів���орендодавця�п�блі�ація�о�олошення�може�б�ти�здійснена�за�ра-

х�но��заявни�а�або�підприємства-балансо�трим�вача�з�подальшою��омпенсацією�орендарем

витрат�на�п�блі�ацію.

О�олошення�про�намір�передати�майно�в�оренд��повинно�містити�та���інформацію:

хара�теристи�а�об’є�та�оренди�(адреса,�площа,�вартість,�орендна�плата);

наймен�вання�та�місцезнаходження�підприємства-балансо�трим�вача;

цільове�ви�ористання�об’є�та�оренди,�запропоноване�потенційним�орендарем�або�ініціато-

ром,�стро��оренди�та�орендн��став��,�визначен��з�ідно�з�п�н�том�15�(для�іншо�о�о�ремо�о�ін-

дивід�ально�визначено�о�майна)�та�п�н�том�20�(для�цілісних�майнових��омпле�сів�та�нер�хо-

мо�о�майна)�Методи�и�розрах�н���орендної�плати�за�майно�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва,�я�е�передається�в�оренд��(далі —�Методи�а),���відсот�ах�та�орендн��плат��за�місяць.

На�офіційном��інтернет-порталі�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�та�офіційних�інтер-

нет-сторін�ах�орендодавців,�за�їх�наявності,�разом�з�о�олошенням�про�намір�передати�майно

в�оренд��обов’яз�ово�розміщ�ються�йо�о�фотознім�и.

Протя�ом�10�робочих�днів�з�дня,�наст�пно�о�після�розміщення�о�олошення,�орендодавець

приймає�заяви�про�намір�взяти�майно�в�оренд�.�Заяви�про�намір�взяти�в�оренд��майно�пода-

ються�в�довільній�формі.

Протя�ом�п’яти�робочих�днів�після�за�інчення�стро���приймання�заяв�про�намір�взяти�майно

в�оренд��щодо�нежитлових�приміщень�за�альною�площею�до�200,00��в.�м�в�лючно�або�о�ре-

мо�о�індивід�ально�визначено�о�майна�орендодавець�направляє�на�роз�ляд�до�постійної��омі-

сії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�власності�(далі —�Постійна��омісія)�інформацію�про�рез�ль-

тати�вивчення�попит��та�пропозиції�щодо���ладання�до�овор��оренди.

У�разі,�я�що�подано�лише�одн��заяв�,��он��рс�на�право�оренди�не�проводиться�і�за�рішенням�По-

стійної��омісії�до�овір�оренди�нежитлових�приміщень�до�200,00��в.�м�в�лючно�або�о�ремо�о�індиві-

д�ально�визначено�о�майна���ладається�з�заявни�ом�я��з�єдиним�претендентом,�або�йом��відмов-

ляється�в���ладанні�до�овор��оренди,�про�що�орендодавець�повідомляє�заявни���протя�ом�15��а-

лендарних�днів.

У�випад���надходження�двох�і�більше�заяв�орендодавець�за�рішенням�Постійної��омісії�о�о-

лош�є��он��рс�на�право�оренди.

Протя�ом�п’яти�робочих�днів�після�за�інчення�стро���приймання�заяв�про�намір�взяти�майно

в�оренд��щодо�цілісних�майнових��омпле�сів,�нежитлових�приміщень�за�альною�площею�понад

200,00��в.�м,�райдержадміністрації�щодо�майна,�я�е�передане�до�сфери�їх��правління,�або�Де-

партамент�щодо�іншо�о�нер�хомо�о�майна,��от�ють�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про

передач��майна�в�оренд��єдином��претендент����разі,�я�що�подано�лише�одн��заяв�,�або�про

передач��майна�в�оренд��на��он��рсі,���разі�надходження�двох�і�більше�заяв.�Прое�т�рішення

вноситься�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради���встановленом��поряд��.

Протя�ом�10�робочих�днів�після�п�блі�ації�о�олошення�про�намір�передати�майно�в�оренд��підпри-

ємства-балансо�трим�вачі�за�заявами�потенційних�орендарів�ознайомлюють�їх�з�об’є�том�оренди.

4.9.�Особливості�роз�ляд��заяв�про�оренд��без�проведення��он��рс��та�прийняття�рішень�що-

до�передачі�майна�в�оренд��без�проведення��он��рс��встановлені�п�н�том�8�цьо�о�Положення.

4.10.�Орендодавець�може�відмовити�в���ладенні�до�овор��оренди���разі,�я�що:

прийнято�рішення�про�приватизацію�об’є�та�оренди;

об’є�т�в�лючено�до�перелі���підприємств,�що�потреб�ють�зал�чення�іноземних�інвестицій,

з�ідно�з�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради;

прийнято�рішення�про���ладення�до�овор��оренди�майна�з�бюджетною��становою;

не�прийнято�відповідне�рішення�Київсь�ою�місь�ою�радою;

майно�необхідне�для�власних�потреб�територіальної��ромади�міста�Києва;

є�інші�підстави,�передбачені�за�оном.

4.11.�Після�отримання�рішення�про�передач��в�оренд��майна�орендодавець�в�термін,�що�не

перевищ�є�10�робочих�днів,�письмово�повідомляє�єдино�о�претендента�про�прийняте�рішен-

ня�та,���разі�за�інчення�дії�рез�льтатів�незалежної�оцін�и,�пропон�є�йом��в�термін�30��алендар-

них�днів�надати�до�орендодавця�новий�звіт�з�оцін�и�майна.

5.�Оцін�а�об’є�та�оренди

5.1.�Оцін�а�об’є�та�оренди�здійснюється�відповідно�до�Методи�и�оцін�и�об’є�тів�оренди,�за-

твердженої�Кабінетом�Міністрів�У�раїни�(далі —�Методи�а�оцін�и�об’є�тів�оренди).

5.2.�Оцін�а�об’є�та�оренди�перед�є���ладенню�до�овор��оренди.�У�разі�я�що�на�момент�про-

довження�дії�до�овор��оренди�остання�оцін�а�об’є�та�оренди�б�ла�зроблена�більш�я��три�ро�и

том�,�для�продовження�(поновлення)�до�овор��оренди�проводиться�оцін�а�об’є�та�оренди.

5.3.�Порядо��проведення�оцін�и�майна�ре��люється�За�оном�У�раїни�«Про�оцін���майна,�май-

нових�прав�та�професійн��оціночн��діяльність�в�У�раїні»�та�іншими�нормативно-правовими�а�-

тами�з�оцін�и�майна.

5.4.�Незалежна�оцін�а�об’є�та�оренди���випад�ах,�встановлених�Методи�ою�оцін�и�об’є�тів

оренди,�здійснюється�с�б’є�том�оціночної�діяльності —�с�б’є�том��осподарювання�на�підставі

до�овор��на�проведення�оцін�и�майна,���ладено�о�між�замовни�ом�оцін�и —�ініціатором�щодо

оренди�майна�(��випад�ах�продовження�(поновлення)�дії�до�овор��оренди —�орендарем)�(да-

лі —�Замовни�),�с�б’є�том�оціночної�діяльності —�с�б’є�том��осподарювання.

5.5.�Датою�незалежної�оцін�и�є�останнє�число�місяця,�я�ий�перед�є�місяцю,���я�ом��подаєть-

ся�заява�про�оренд��майна�(продовження�(поновлення)�дії�до�овор��оренди).

5.6.�У�разі��оли�Методи�ою�розрах�н���орендної�плати�за�майно�територіальної��ромади�міс-

та�Києва,�я�е�передається�в�оренд�,�не�передбачене�проведення�незалежної�оцін�и�нер�хомо-

�о�майна,�для�відображення�в�до�оворі�оренди�вартості�об’є�та�оренди�здійснюється�стандар-

тизована�оцін�а�зазначено�о�майна.

Стандартизован��оцін���майна�здійснює��омісія�із�проведення�стандартизованої�оцін�и�об’-

є�тів�оренди,�я�а�проводить�оцін���майна�за�залиш�овою�вартістю�на�підставі�даних�б�х�алтер-

сь�о�о�облі��,��творена�підприємством-балансо�трим�вачем�орендовано�о�майна�за�дор�чен-

ням�райдержадміністрацій�щодо�майна,�я�е�передане�їм�до�сфери��правління,�або�Департа-

ментом�щодо�іншо�о�майна.

Рез�льтати�проведення�стандартизованої�оцін�и�оформлюються�а�том�оцін�и�нер�хомо�о

майна�за�формою,�встановленою�Методи�ою�оцін�и�об’є�тів�оренди.

5.7.�Департамент,�забезпеч�є�реценз�вання�звітів�про�оцін���майна�та�а�тів�оцін�и�нер�хо-

мо�о�майна�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

5.8.�Висново��про�вартість�майна�або�а�т�оцін�и�нер�хомо�о�майна�за�наявності�позитивно-

�о�за�ально�о�виснов���рецензента�про�відповідність�та�о�о�звіт��вимо�ам�нормативно-право-

вих�а�тів�з�питань�оцін�и�майна�затвердж�ється�райдержадміністраціями�щодо�майна,�я�е�пе-

редане�їм�до�сфери��правління,�або�Департаментом�щодо�іншо�о�майна,�с�ріплюється�печат-

�ою�та�ви�ористов�ється�для�розрах�н���розмір��орендної�плати,�стартової�орендної�плати���ра-

зі�проведення��он��рс��та/або�зазначення�вартості�об’є�та�оренди���до�оворі.

Рез�льтати�незалежної�оцін�и�є�чинними�протя�ом�шести�місяців�від�дати�оцін�и.

Звіт�з�незалежної�оцін�и�збері�ається���орендодавця�або�підприємства-балансо�трим�вача

протя�ом�3-х�ро�ів�після�за�інчення�дії�до�овор��оренди.

5.9.�Департамент�на�своєм��офіційном��веб-сайті�розміщ�є�інформацію�про�ви�онані�робо-

ти�с�б’є�тами�оціночної�діяльності,�я�і�здійснювали�оцін���об’є�тів�оренди.

6.�Орендна�плата�та�інші�платежі

6.1.�Орендна�плата�встановлюється����рошовій�формі.�Стро�и�внесення�орендної�плати�та�її

розмір,�визначені�з�ідно�з�цим�Положенням,�зазначаються���до�оворі�оренди.

Почато��нарах�вання�орендної�плати�та�інших�платежів,�пов’язаних�з�орендою�майна,�почи-

нається�з�дати�підписання�а�та�приймання-передачі�об’є�та�оренди,�я�ий�підпис�ється�орен-

додавцем,�орендарем�та�підприємством-балансо�трим�вачем.

Нарах�вання�орендної�плати�припиняється���разі�припинення�до�овор��оренди�з�дати�підписан-

ня�а�та�приймання-передачі�об’є�та�оренди�орендарем�та�підприємством-балансо�трим�вачем.

6.2.�Розмір�орендної�плати�визначається:

��разі�передачі�в�оренд��майна�на��он��рсних�засадах�відповідно�до��он��рсних�пропозицій

переможця��он��рс��на�право�оренди;

в�інших�випад�ах�з�ідно�з�Методи�ою�розрах�н���орендної�плати�за�майно�територіальної

�ромади�міста�Києва,�я�е�передається�в�оренд�.

6.3.�Підприємства-балансо�трим�вачі�є�отрим�вачами�орендної�плати.�Пропорції�розподіл�

між�бюджетом�міста�Києва�і�підприємством-балансо�трим�вачем�визначаються�бюджетом�міс-

та�Києва�на�відповідний�рі�.�Частина�орендної�плати,�що�підля�ає�перерах�ванню�до�бюджет�

міста�Києва,�розрахов�ється�від�с�ми�отриманої�підприємством-балансо�трим�вачем�орендної

плати.

6.4.�Орендар�за��орист�вання�об’є�том�оренди�сплач�є�орендн��плат�,�витрати�підприєм-

ства-балансо�трим�вача�на��тримання�орендовано�о�майна�та�інші�платежі,�зазначені���під-

п�н�ті�6.5�цьо�о�Положення,�незалежно�від�рез�льтатів��осподарсь�ої�діяльності.

У�разі�несвоєчасної�сплати�орендної�плати�орендар�сплач�є�пеню.�Розмір�пені�визначається

в�до�оворі�оренди�і�не�може�перевищ�вати�розмір�,�встановлено�о�за�онодавством.�Пеня�за-

рахов�ється�на�рах�но��підприємства-балансо�трим�вача.

6.5.�Крім�орендної�плати�орендар�сплач�є:

подат�и�та�збори���розмірах�та�поряд��,�визначених�за�онодавством�У�раїни;

�омпенсацію�витрат�підприємств-балансо�трим�вачів�за��орист�вання�земельною�ділян�ою,

на�я�ій�розташований�об’є�т�оренди,�та�плат��за��ом�нальні�посл��и�відповідно�до�до�овор�,

я�ий���ладається�між�орендарем�та�підприємством-балансо�трим�вачем�або�відповідними�осо-

бами,�що�надають�та�і�посл��и,�а���разі�встановлення�орендної�плати���розмірі�1��ривня�на�рі�,

е�спл�атаційні�витрати�підприємства-балансо�трим�вача�відповідно�до�до�овор�,�я�ий���ла-

дається�між�орендарем�та�підприємством-балансо�трим�вачем;

посл��и�страхови�а.

6.6.�Розмір�орендної�плати�може�б�ти�змінений:

за�по�одженням�сторін;

��разі�ви�ористання�за�іншим�цільовим�призначенням�об’є�та�оренди�за�по�одженням�сторін;

на�вимо���однієї�з�сторін,�я�що�з�незалежних�від�них�обставин�істотно�змінився�стан�об’є�та

оренди,�а�та�ож�в�інших�випад�ах,�передбачених�за�онодавством�У�раїни.

6.7.�У�разі�я�що�орендар�не�може�ви�ористов�вати�орендоване�майно���зв’яз���з�необхідніс-

тю�проведення�ремонтних�робіт,�за�йо�о��лопотанням�рішенням�орендодавця�на�підставі�рі-

шення�Постійної��омісії�на�період�ви�онання�ремонтних�робіт�орендна�плата�може�б�ти�змен-

шена�на�50�відсот�ів�для�об’є�тів�площею�до�150��в.�м�на�стро��не�більше�3�місяців,�а�для�об’-

є�тів�площею�більше�150��в.�м�на�стро��не�більше�6�місяців.

Інформація�щодо�неможливості�ви�ористання�орендовано�о�майна�підтвердж�ється�відпо-

відним�а�том,�с�ладеним�орендарем�та�підприємством-балансо�трим�вачем.

Зменшена�орендна�плата,�передбачена�цим�п�н�том,�може�б�ти�встановлена�один�раз�про-

тя�ом�стро���дії�до�овор��оренди.

6.8.�Перерах�но��орендної�плати�здійснюється�підприємством-�балансо�трим�вачем�за�до-

р�ченням�орендодавця�після�надання�орендарем�до��ментів,�що�засвідч�ють�обся��ви�онаних

робіт,�дати�почат���та�за�інчення�ремонтних�робіт.

7.�Порядо��передачі�майна�в�оренд��на��он��рсних�засадах

7.1.�Передача�майна�здійснюється�на��он��рсних�засадах,��рім�випад�ів,�передбачених�п�н�-

том�8�цьо�о�Положення.

7.2.�Кон��рс�проводиться�відповідно�до�Поряд���проведення��он��рс��на�право�оренди�май-

на�територіальної��ромади�міста�Києва.

8.�Порядо��передачі�в�оренд��майна�без�проведення��он��рс�

8.1.�Передача�в�оренд��майна�без�проведення��он��рс��здійснюється���випад�ах,�передба-

чених�в�абзаці�четвертом�,�восьмом�,�дев’ятом��частини�четвертої�статті�9�За�он��У�раїни�«Про

оренд��державно�о�та��ом�нально�о�майна»,�та�інвалідам�з�метою�ви�ористання�під��аражі�для

спеціальних�засобів�перес�вання.

8.2.�Для�роз�ляд��питання�щодо�надання�майна�в�оренд��без�проведення��он��рс��особи,
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зазначені�в�абзацах�четвертом�,�восьмом��частини�четвертої�статті�9�За�он��У�раїни�«Про�орен-

д��державно�о�та��ом�нально�о�майна»,�інваліди�з�метою�ви�ористання�під��аражі�для�спеціаль-

них�засобів�перес�вання�та�с�б’є�ти�виборчо�о�процес�,�зазначені�в�підп�н�тах�2-4�п�н�т��1

статті�12�За�онів�У�раїни�«Про�вибори�народних�деп�татів�У�раїни»,�«Про�вибори�Президента

У�раїни»,�«Про�вибори�деп�татів�Верховної�Ради�Автономної�Респ�блі�и�Крим,�місцевих�рад�та

сільсь�их,�селищних,�місь�их��олів»�подають�орендодавцю�заяви�про�оренд��за�формою�та�до-

��менти�з�ідно�з�перелі�ом�(додато��3�до�цьо�о�Положення).

Заяви�про�оренд��за�формою�та�до��менти�з�ідно�з�перелі�ом�(додато��3�до�цьо�о�Положен-

ня),�що�надійшли�до�орендодавця�після�дати�п�блі�ації�о�олошення�про�намір�передати�це�май-

но�в�оренд�,�не�роз�лядаються.

8.3.�Райдержадміністрації�щодо�майна,�я�е�передане�до�сфери�їх��правління,��от�ють�прое�т

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�передач��майна�в�оренд��без�проведення��он��рс��та�на-

дають�до�Департамент��для�подання�в��становленом��поряд���до�Київсь�ої�місь�ої�ради.�Депар-

тамент�щодо�іншо�о�нер�хомо�о�майна��от�є�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�пере-

дач��майна�в�оренд��без�проведення��он��рс��для�подання���встановленом��поряд���на�роз-

�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради.

У�разі�передачі�в�оренд��майна�бюджетним��становам�та�на��орот�ий�стро��(не�більше�п’яти

днів�та�без�права�продовження�сто���дії�до�овор��оренди),�а�та�ож�із�с�б’є�тами�виборчо�о

процес��з�метою�проведення�п�блічних�заходів�(зборів,�дебатів,�дис��сій)�під�час�та�на�період

виборчої��ампанії,�я�і�зазначені�в�підп�н�тах�2-4�п�н�т��1�статті�12�За�онів�У�раїни�«Про�вибо-

ри�народних�деп�татів�У�раїни»,�«Про�вибори�Президента�У�раїни»,�«Про�вибори�деп�татів�Вер-

ховної�Ради�Автономної�Респ�блі�и�Крим,�місцевих�рад�та�сільсь�их,�селищних,�місь�их��олів»,

орендодавець��от�є�свої�пропозиції�про�передач��майна�в�оренд��без�проведення��он��рс��та

подає�їх�на�роз�ляд�до�Постійної��омісії.�У�разі�передачі�в�оренд��майна�всім�іншим�с�б’є�там,

в�азаним���підп�н�ті�8.1,��от�ється�відповідний�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради.

8.4.�Постійна��омісія�роз�лядає�подані�пропозиції�та��хвалює�рішення�про���ладення�або�від-

мов��в���ладанні�до�овор��оренди�майна�протя�ом�15��алендарних�днів.

8.5.�Орендодавець�письмово�повідомляє�заявни���про�рез�льтати�роз�ляд��пропозицій�та�на

підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�або�Постійної��омісії�видає�розпорядчий�до��мент�про

��ладення�до�овор��оренди�майна�протя�ом�15��алендарних�днів.

9.�Порядо����ладення�до�овор��оренди

9.1.�Орендодавець�протя�ом�семи�робочих�днів�з�дати�отримання�рішення�про�передач��май-

на�в�оренд���от�є�прое�т�до�овор��оренди�з�ідно�з�Типовим�до�овором�про�передач��майна�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�в�оренд��та�з��рах�ванням�рез�льтатів��он��рс��і�надсилає�йо-

�о�ре�омендованим�листом�або�вр�чає�особисто�під�розпис���підприємств�-балансо�трим�вач�.

9.2.�Підприємство-балансо�трим�вач�протя�ом�трьох�робочих�днів�з�дати�отримання�від�орен-

додавця�прое�т��до�овор��оренди�підпис�є�йо�о�та�повертає�орендодавцю.

Орендодавець�протя�ом�трьох�робочих�днів�з�дати�отримання�від�підприємства-балансо�т-

рим�вача�підписано�о�до�овор��оренди�підпис�є�та�надсилає�йо�о�ре�омендованим�листом�або

вр�чає�особисто�під�розпис���орендарю.

9.3.�Орендар�протя�ом�п’яти�робочих�днів�підпис�є�всі�примірни�и�до�овор��оренди�та�над-

силає�їх�ре�омендованим�листом�або�надає�особисто�орендодавцю�для�реєстрації.

9.4.�У�випад�ах,�передбачених�за�онодавством,�до�овір�оренди�підля�ає�нотаріальном��по-

свідченню�та�державній�реєстрації.�Витрати�за�нотаріальне�посвідчення�та�державн��реєстра-

цію�до�овор��по�ладаються�на�орендаря.

9.5.�У�разі�неви�онання�орендарем�підп�н�т��9.3�цьо�о�Положення�орендодавець�має�право

пор�шити�питання�про�с�ас�вання�рішення�про�передач��майна�в�оренд��та�повідомляє�про�це

орендарю.

10.�Страх�вання�об’є�та�оренди

10.1.�Орендоване�майно�на�період�стро���дії�до�овор��оренди�страх�ється�орендарем�на��о-

ристь�підприємства-балансо�трим�вача�впродовж�тридцяти�днів�після���ладення�до�овор��орен-

ди.�Орендар�зобов’язаний�постійно�поновлювати�до�овір�страх�вання�та�им�чином,�щоб��весь

стро��оренди�майно�б�ло�застрахованим.

10.2.�Копії�до�овор��страх�вання�та�платіжно�о�дор�чення�про�перерах�вання�страхово�о�пла-

теж�,�завірені�належним�чином,�надаються�підприємств�-балансо�трим�вач��та�орендодавцю

впродовж�35�днів�після���ладення�до�овор��оренди.

10.3.�Оплата�посл���страхови�а�здійснюється�за�рах�но��орендаря�(страх�вальни�а).

10.4.�Орендодавці��онтролюють�своєчасність���ладення�до�оворів�страх�вання�на�об’є�ти

оренди�та�до�25�числа�місяця,�наст�пно�о�за�звітним��варталом,�звіт�ють�Департамент��і�По-

стійній��омісії�про�фа�ти�непоновлення�до�оворів�страх�вання�орендарями�стро�ом�понад�один

місяць,�а�та�ож�про�вжиті�заходи�до�цих�орендарів.

11.�Передача�майна�в�с�боренд�

11.1.�Орендар�має�право�передати�майно�в�с�боренд��лише�за�рішенням�орендодавця,�про

що�повідомляється�Департамент�.

11.2.�Не�доп�с�ається�передача�в�с�боренд��цілісних�майнових��омпле�сів�та�об’є�тів,�я�і�пе-

редані�орендарям,�зазначеним�в�абзаці�четвертом��частини�четвертої�статті�9�За�он��У�раїни

«Про�оренд��державно�о�та��ом�нально�о�майна».

Зазначена�норма�не�застосов�ється���випад�ах�передачі�в�с�боренд��об’є�тів�оренди�або�їх

частини�бюджетними��становами.

11.3.�Стро��дії�до�овор��с�боренди�не�повинен�перевищ�вати�стро���дії�до�овор��оренди.

11.4.�З�метою���ладання�до�овор��с�боренди�потенційний�с�борендар�звертається�до�відпо-

відно�о�орендодавця�з�заявою�за�формою�та�до��ментами�з�ідно�з�перелі�ом�(додато��4�до

цьо�о�Положення).

11.5.�Після�отримання�з�оди�орендодавця���ладається�до�овір�с�боренди�між�орендарем�та

с�борендарем.

11.6.�До�до�овор��с�боренди�застосов�ються�положення�про�до�овір�оренди.

11.7.�С�борендар�сплач�є�орендарю�орендн��плат����розмірі,�визначеном��відповідно�до�Ме-

тоди�и�розрах�н���орендної�плати�за�майно�територіальної��ромади�міста�Києва,�я�е�передає-

ться�в�оренд�.�У�разі�перевищення�орендної�плати,�я���сплач�є�с�борендар,�над�орендною�пла-

тою,�встановленою�орендарю,�с�борендар�перерахов�є�різницю�до�бюджет��міста.

12.�Порядо��внесення�змін�до�до�овор��оренди

12.1.�Внесення�змін�до�до�овор��оренди�здійснюється�за�з�одою�сторін�до�овор��до�за�інчен-

ня�термін��йо�о�дії.

12.2.�З�метою�роз�ляд��питання�про�внесення�змін�до�до�овор��оренди�орендар�подає�орен-

додавцю�заяв�,�три�підписані�ним�та�підприємством-балансо�трим�вачем�примірни�и�додат�о-

во�о�до�овор��про�внесення�змін�до�до�овор��оренди�та�обґр�нт�вання�запропонованих�змін.

Орендодавець�роз�лядає�подані�до��менти.�Я�що�зміни�до�до�овор��оренди�не�відносяться�до

тих,�що�передбачені�підп�н�том�12.3�та�підп�н�том�12.4�цьо�о�Положення,�протя�ом�20�робочих

днів�орендодавець�підпис�є�зміни�до�до�овор��або�відмовляє���внесенні�запропонованих�змін.

Один�примірни��до�овор��про�внесення�змін�до�до�овор��оренди,�підписаний�орендодавцем,

або�обґр�нтована�відмова�в�підписанні�направляється�орендарю�та�підприємств�.

12.3.�У�випад�ах,�визначених�за�оном,���ладення�до�овор��оренди�на�новий�термін�здійсню-

ється�на�підставі�рішення�Постійної��омісії.

12.4.�Для�роз�ляд��питання�про�внесення�змін�до�істотних��мов�до�овор��оренди�орендар�не

пізніше,�ніж�за�три�місяці�до�дати�за�інчення�до�овор�,�подає�орендодавцю�заяв��та���випад-

�ах,�визначених�за�оном,�звіт�про�оцін���об’є�та�оренди���терміни,�визначені�до�овором�орен-

ди,�випис���з�Єдино�о�державно�о�реєстр�.

12.5.�Орендодавець�протя�ом�15�робочих�днів�з�дати�отримання�до��ментів�або�з�дати�за-

твердження�виснов���про�вартість�об’є�та�оренди��от�є�і�надає�Постійній��омісії��за�альнені�про-

позиції�щодо�зміни�до�істотних��мов�до�овор��оренди.

12.6.�Постійна��омісія�протя�ом�15�робочих�днів�роз�лядає�надані�пропозиції�та�за�рез�ль-

татами�роз�ляд��по�одж�є�або�відмовляє���зміні�істотних��мов�до�овор��оренди,�про�що�орен-

додавець�повідомляє�орендарю.

12.7.�Орендарю�може�б�ти�відмовлено�в�зміні�істотних��мов�до�овор��оренди���випад��,�я�що:

орендоване�майно�необхідне�для�власних�потреб�територіальної��ромади�міста�Києва;

орендар�не�ви�он�вав�або�пор�ш�вав��мови�до�овор��оренди,�в�том��числі�в�частині�своє-

часної�сплати�орендної�плати,�цільово�о�ви�ористання�об’є�та,�страх�вання�об’є�та�оренди;

орендар�подав�до��менти�з�пор�шенням�термін��подання�до��ментів;

прийнято�рішення�про�ре�онстр��цію�об’є�та�нер�хомості,���зв’яз���з�чим�неможливе�по-

дальше�ви�ористання�об’є�та�оренди;

об’є�т�оренди�необхідний�для�розміщення�ор�анів�державної�влади,�ор�анів�місцево�о�само-

вряд�вання,�державних�та��ом�нальних�підприємств,��станов,�ор�анізацій;

прийнято�рішення�про�в�лючення�об’є�та�до�перелі���об’є�тів��ом�нальної�власності,�я�і�не

мож�ть�б�ти�об’є�тами�оренди;

прийнято�рішення�про�приватизацію�об’є�та�оренди;

відс�тній�звіт�про�оцін���об’є�та�оренди���терміни,�визначені�до�овором�оренди;

існ�ють�інші�підстави,�передбачені�за�оном.

12.8.�Орендодавець�на�підставі�рішення�Постійної��омісії�про�по�одження�питання�щодо�змі-

ни�істотних��мов�до�овор��оренди�видає�відповідний�розпорядчий�до��мент�щодо���ладання

до�овор��оренди.

До�овір�про�внесення�змін�до�істотних��мов�до�овор��оренди���ладається�в�поряд��,�визна-

ченом��п�н�том�9�цьо�о�Положення.

12.9.�Зміни�до�до�овор��оренди�набирають�чинності�з�дати�їх�підписання�сторонами.

13.�Поліпшення�орендовано�о�майна

13.1.�Орендар�має�право�за�письмовою�з�одою�орендодавця�за�рах�но��власних��оштів�здій-

снювати�невід’ємні�поліпшення�орендовано�о�майна.

13.2.�Процед�ра�надання�орендарю�з�оди�орендодавця�майна�на�здійснення�невід’ємних

поліпшень�орендовано�о�майна�в�лючає�та�і�етапи:

подання�орендарем�заяви�і�до��ментів;

роз�ляд�заяви�і�до��ментів�орендаря;

прийняття�рішення�про�надання�з�оди�або�про�відмов�.

13.3.�Для�роз�ляд��питання�про�надання�з�оди�орендарю�на�здійснення�невід’ємних�поліп-

шень�орендовано�о�майна�орендар�подає�орендодавцю�заяв��та�та�і�до��менти:

опис�поліпшень,�що�передбачається�здійснити,�і��ошторис�витрат�на�їх�проведення;

інформацію�про�доцільність�здійснення�поліпшень�орендовано�о�майна;

за�наявності —�приписи�ор�анів�пожежно�о�на�ляд�,�охорони�праці�тощо;

довід���підприємства-балансо�трим�вача�про�вартість�об’є�та�оренди�з�ідно�з�даними�б�х-

�алтерсь�о�о�облі���на�почато��поточно�о�ро��;

завірен���опію�прое�тно-�ошторисної�до��ментації;

звіт�за�рез�льтатами�е�спертизи��ошторисної�частини�прое�тної�до��ментації�на�здійснен-

ня�невід’ємних�поліпшень.

13.4.�Інформація�про�доцільність�здійснення�невід’ємних�поліпшень�надається�підприєм-

ством-балансо�трим�вачем�на�підставі�наданих�орендарем�до��ментів�протя�ом�14�робочих�днів

з�момент��отримання�до��ментів�з�ідно�з�підп�н�том�13.3.

13.5.�Контроль�за�здійсненням�невід’ємних�поліпшень�здійснюється�орендодавцем�або�за�йо-

�о�дор�ченням�підприємством-балансо�трим�вачем.

13.6.�З�ода�на�здійснення�поліпшень�надається�протя�ом�30��алендарних�днів���формі�листа

орендодавця�орендарю,���я�ом��міститься�по�одження�на�поліпшення�орендовано�о�майна.�У

листі�в�аз�ється�на�необхідність�першочер�ово�о�ви�ористання�амортизаційних�відрах�вань�на

орендоване�майно�для�здійснення�поліпшень,�я�і�збільш�ють�вартість�орендовано�о�майна.

Я�що�орендар���встановлений�термін�з��рах�ванням�час��поштово�о�обі���не�отримав�по�о-

дження�на�поліпшення�орендовано�о�майна�від�ор�анів,�зазначених���підп�н�ті�2.1�цьо�о�По-

ложення,�з�ода�на�здійснення�поліпшень�вважається�отриманою.

13.7.�Після�отримання�з�оди�орендар�с�ладає��рафі��ви�онання�робіт�і�подає�йо�о�до�орен-

додавця�та�підприємства-балансо�трим�вача.

13.8.�Після�здійснення�невід’ємних�поліпшень�орендар�надає�орендодавцю�інформацію�про

завершення�ви�онання�робіт�з�поданням��опій�підписаних�замовни�ом�і�підрядни�ом�а�тів

приймання�ви�онаних�робіт�та�до��ментів,�що�підтвердж�ють�оплат��зазначених�робіт.

14.�Контроль�за�ви�ористанням�майна,�передано�о�в�оренд�,�та�ви�онанням��мов�до�овор�

оренди

14.1.�Орендодавці�та�підприємства-балансо�трим�вачі�здійснюють��онтроль�за�ви�ористан-

ням�майна,�передано�о�в�оренд�,�та�до��ментальний��онтроль�своєчасності�надходження

орендної�плати�до�бюджет�.

Контроль�здійснюється�шляхом�до��ментальної�або�фа�тичної�перевір�и��мов�ви�онання�до-

�овор��оренди�та�ви�ористання�орендовано�о�майна.

Орендодавці�та�підприємства-балансо�трим�вачі�здійснюють��онтроль�за�ви�онанням�орен-

дарями��мов�до�овор��оренди�і,���разі�вини�нення�забор�ованості�з�орендної�плати�або�інших

платежів,�вживають�заходи�щодо�по�ашення�забор�ованості,�в�том��числі�проводять�відповід-

н��претензійно-позовн��робот�.

Орендодавці�та�підприємства-балансо�трим�вачі�до�25�числа�місяця,�наст�пно�о�за�звітним

�варталом,�надають�інформацію�Департамент��та�Постійній��омісії�про�сплат��за�оренд��та

про�перерах�вання�частини�орендної�плати�до�бюджет��міста�Києва,�а�та�ож�про�вжиті�захо-

ди�щодо�по�ашення�забор�ованості�з�орендної�плати.�Зазначені�звіти�оприлюднюються�на�офі-

ційном��сайті�Департамент�.

14.2.�Департамент�та�деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради�мають�право�здійснювати�планові�та

позапланові�перевір�и�ви�онання��мов�до�оворів�оренди�майна.�Позапланові�перевір�и�здій-

снюються���разі�надходження�заяв�від�фізичних�та�юридичних�осіб.�У�процесі�перевір�и�ви�о-

нання��мов�до�оворів�оренди�може�б�ти�здійснена�фото-�або�відеофі�сація�стан��та��мов�ви-

�ористання�об’є�та�оренди.

14.3.�Пор�шення��мов�до�овор��оренди�та�с�боренди�є�підставою�для�розірвання�до�овор�

оренди�або�с�боренди�в��становленом��за�онодавством�поряд��.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Додато��1

до�Положення�про�оренд��майна

територіальної��ромади�міста�Києва

Заява про оренду та перелік документів, які надаються
комунальними підприємствами, установами, організаціями

територіальної громади міста Києва,
що мають намір передати майно в оренду 

(орендодавець)

ЗАЯВА�ПРО�ОРЕНДУ

Прош��здійснити�заходи�щодо�передачі�в�оренд���ом�нально�о�майна�територіальної��рома-

ди�міста�Києва

Перелі��до��ментів,�що�додаються�до�заяви�про�оренд�

Приміт�а:

1)�для�оренди�цілісно�о�майново�о��омпле�с���ом�нально�о�підприємства�територіальної

�ромади�міста�Києва,�йо�о�стр��т�рно�о�підрозділ��не�надається;

2)�для�оренди�цілісно�о�майново�о��омпле�с���ом�нально�о�підприємства�територіальної

�ромади�міста�Києва,�йо�о�стр��т�рно�о�підрозділ�;

3)�для�до�оворів,���ладених�на�стро��не�менше,�ніж�три�ро�и;

4)�до��менти,��рім�звіт��про�оцін��,�повинні�б�ти�прошн�ровані,�прон�меровані�та�с�ріплені

печат�ою���разі�її�наявності.

Дата�«_______»_________________���_________����������������������������������______________________

(число)�������(місяць)����������������(рі�)������������������������������������������������(підпис)

Київський міський голова В. Кличко

1. Інформація про технічний стан об'єкта 1)

2. Викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта оренди, завірене підприємством�
балансоутримувачем 1)

3. Звіт про оцінку майна1) або акт оцінки майна у випадках, визначених Положенням

4. Розрахунок орендної плати за перший місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером
підприємства�балансоутримувача 1)

5. Розподільчий баланс (у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу) 2)

6. Документи, які необхідно надати для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком,
визначеним законодавством 3)

7. Лист�погодження органу управління у сфері охорони культурної спадщини в разі належності до пам'яток
культурної спадщини, або лист підприємства�балансоутримувача про те, що об'єкт не є пам'яткою
культурної спадщини

8. Звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України) 2)

9. Лист�погодження Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) щодо майна закладів охорони здоров'я; або Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
щодо майна закладів освіти, що знаходяться у нього в підпорядкуванні; або управління освіти районної в
місті Києві державної адміністрації щодо майна закладів освіти, переданих до сфери управління районних
в місті Києві державних адміністрацій

Приміт�а:

1)�річна�фінансова�звітність�(форми�№ 1,�2,�3)�для�нер�хомо�о�майна�та�іншо�о�о�ремо�о�ін-

дивід�ально�визначено�о�майна�не�надається;

2)�для�оренди�цілісно�о�майново�о��омпле�с���ом�нально�о�підприємства�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�йо�о�стр��т�рно�о�підрозділ�;

3)�для�оренди�цілісно�о�майново�о��омпле�с���ом�нально�о�підприємства�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�йо�о�стр��т�рно�о�підрозділ��не�надається;

4)�для�до�оворів,���ладених�на�стро��не�менше,�ніж�три�ро�и;

5)�до��менти,��рім�звіт��про�оцін��,�повинні�б�ти�прошн�ровані,�прон�меровані�та�с�ріплені

печат�ою���разі�її�наявності.

Дата�«_______»_________________���_________����������������������������������______________________

(число)�������(місяць)����������������(рі�)������������������������������������������������(підпис)

Київський міський голова В. Кличко

Додато��2

до�Положення�про�оренд��майна

територіальної��ромади�міста�Києва

Заява про оренду та перелік документів,
що надають фізичні та юридичні особи,

які бажають укласти договір оренди майна 

(орендодавець)

ЗАЯВА�ПРО�ОРЕНДУ

Прош��надати�в�оренд���ом�нальне�майно�територіальної��ромади�міста�Києва

Керівни�

П.І.П

(М.П.) (підпис)

Керівни�

П.І.П

(М.П.) (підпис)

1. Копія статуту або положення (завірена заявником)

2. Виписка з Єдиного державного реєстру, копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду
діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником)

3. Довідка органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ

4. Річна фінансова звітність (форми № 1, 2, 3) 1)

5. Виписка з Єдиного державного реєстру для фізичної особи — суб'єкта малого підприємництва

6. Копія паспорта (стор. 1, 2, 11) та копія ідентифікаційного коду для фізичної особи (завірені заявником)

7. Розподільчий баланс (у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу) 2)

8. Звіт про оцінку майна або акт оцінки майна у випадках, визначених положенням 3)

9. Документи, які необхідно надати для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком,
визначеним законодавством 4)

10. Звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України) 2)

11. Лист�погодження органу управління у сфері охорони культурної спадщини в разі належності до пам'яток
культурної спадщини, або лист підприємства�балансоутримувача про те, що об'єкт не є пам'яткою
культурної спадщини

12. Лист�погодження Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) щодо майна закладів охорони здоров'я; або Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
щодо майна закладів освіти, що знаходяться у нього в підпорядкуванні; або управління освіти районної в
місті Києві державної адміністрації щодо майна закладів освіти, переданих до сфери управління районних
в місті Києві державних адміністрацій

13. Викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта оренди, завірене підприємством�
балансоутримувачем 3)

14. Розрахунок орендної плати за перший місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером
підприємства�балансоутримувача3)

15. Довідка підприємства�балансоутримувача про те, що об'єкт оренди є самостійним об'єктом цивільно�
правових відносин

Перелі��до��ментів,�що�додаються�до�заяви�про�оренд�
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Додато��3

до�Положення�про�оренд��майна

територіальної��ромади�міста�Києва

Заява про оренду та перелік документів, що надаються підприємствами, 
установами та організаціями, які мають право на укладення договору 

оренди без проведення конкурсу

(орендодавець)

ЗАЯВА�ПРО�ОРЕНДУ

Прош��надати�в�оренд���ом�нальне�майна�територіальної��ромади�міста�Києва�без�прове-

дення��он��рс�

Перелі��до��ментів,�що�додаються�до�заяви�про�оренд�

Приміт�а:

1)�для�до�оворів,���ладених�на�стро��не�менше�ніж�три�ро�и,

2)�до��менти,��рім�звіт��про�оцін��,�повинні�б�ти�прошн�ровані,�прон�меровані�та�с�ріплені

печат�ою���разі�її�наявності.

Дата�«_______»_________________���_________����������������������������������______________________

(число)�������(місяць)����������������(рі�)������������������������������������������������(підпис)

Київський міський голова В. Кличко

1. Копія статуту або положення (завірена заявником)

2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб�підприємців

3. Копія довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником)

4. Штатний розпис (завірений заявником)

5. Обґрунтування необхідності використання площ (за видом використання та за площею)

6. Звіт про оцінку об'єкта оренди або акт оцінки майна у випадках, визначених положенням.

7. Погодження органу управління у сфері охорони культурної спадщини в разі належності об'єкта до пам'яток
культурної спадщини, або лист підприємства�балансоутримувача про те, що об'єкт не є пам'яткою
культурної спадщини

8. Лист�погодження Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) щодо майна закладів охорони здоров'я; або Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
щодо майна закладів освіти, що знаходяться у нього в підпорядкуванні; або управління освіти районної в
місті Києві державної адміністрації щодо майна закладів освіти, переданих до сфери управління районних
в місті Києві державних адміністрацій

9. Викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта оренди, завіреного підприємством�
балансоутримувачем

10. Документи, які необхідно надати для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком,
визначеним законодавством 1)

Додато��4

до�Положення�про�оренд��майна

територіальної��ромади�міста�Києва

Перелік документів, 
що надаються претендентами на укладення договорів суборенди

(орендодавець)

ЗАЯВА�

Прош��надати�в�с�боренд���ом�нальне�майно�територіальної��ромади�міста�Києва

Перелі��до��ментів,�що�додаються�до�заяви

Приміт�а:

1)�до��менти,��рім�звіт��про�оцін��,�повинні�б�ти�прошн�ровані,

прон�меровані�та�с�ріплені�печат�ою���разі�наявності.

Дата�«_______»_________________���_________����������������������������������______________________

(число)�������(місяць)����������������(рі�)������������������������������������������������(підпис)

Київський міський голова В. Кличко

1 Копія статуту або положення для юридичної особи (завірена заявником)

2 Копія паспорта (стор. 1,2, 11) для фізичної особи (завірена заявником)

3 Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб�підприємців

4 Копія ідентифікаційного коду для фізичної особи (завірена заявником)

5 Копія довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником)

6 Копія   ліцензії   на   здійснення   юридичною   особою   окремого виду діяльності, якщо це передбачено
законом (завірена заявником)

7 Звіт про оцінку об'єкта суборенди у разі, якщо в суборенду передається індивідуально визначене майно,
яке є складовою частиною орендованого цілісного майнового комплексу

8 Погодження орендаря

9 Викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта суборенди, завіреного орендарем

10 Договір суборенди підписаний орендарем та суборендарем з додатками

11 Розрахунок плати за суборенду

Додато��2

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�«21»�04.�2015�ро���№ 415/1280

Порядок проведення конкурсу на право оренди майна 
територіальної громади міста Києва 

1.�Цей�Порядо��визначає�процед�р��проведення��он��рс��на�право�оренди�майна�територі-

альної��ромади�міста�Києва,�зо�рема�цілісних�майнових��омпле�сів��ом�нальних�підприємств

територіальної��ромади�міста�Києва,�їх�стр��т�рних�підрозділів�(філій,�цехів,�дільниць),�нер�-

хомо�о�майна�(б�дівель,�спор�д,�нежитлових�приміщень)�та�іншо�о�о�ремо�о�індивід�ально�ви-

значено�о�майна,�що�переб�ває����ом�нальній�власності�(далі —�об’є�т).
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2.�Кон��рс�на�право�оренди�об’є�та�(далі —��он��рс)�о�олош�ється�орендодавцем.�

3.�Кон��рс�проводить��он��рсна��омісія.�

4.�О�олошення�про�проведення��он��рс��на�право�оренди�майна�п�блі��ється�після�надходжен-

ня�до�орендодавця�рішення�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�власності�(далі —�По-

стійна��омісія)�або�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�визначення��он��рсною��омісією��мов��он��рс�.

О�олошення�п�блі��ється�в��азеті�«Хрещати�»�та�додат�ово�за�рішенням��он��рсної��омісії�в�інших

виданнях.�О�олошення�та�ож�оприлюднюється�на�офіційном��інтернет-порталі�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�(Єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва)�та�офіційній�інтер-

нет-сторінці�орендодавця���разі�наявності.

У�разі�відс�тності��оштів���орендодавця�п�блі�ація�о�олошення�може�б�ти�здійснена�за�рах�но�

підприємства-балансо�трим�вача�з�подальшою��омпенсацією�орендарем�витрат�на�п�блі�ацію.

О�олошення�п�блі��ється�не�пізніше,�ніж�за�20��алендарних�днів�до�дати�проведення��он��рс��і

повинно�містити�та�і�відомості:

інформація�про�об’є�т�(назва,�площа,�місцезнаходження�із�зазначенням�поверх�,���разі�оренди�ці-

лісно�о�майново�о��омпле�с� —�та�ож�обся��і�основна�номен�лат�ра�прод��ції,���том��числі�тієї,�що

е�спорт�ється,��іль�ість�і�с�лад�робочих�місць,�рівень�приб�т�овості�об’є�та�за�останніх�три�ро�и,�роз-

мір�дебіторсь�ої�та��редиторсь�ої�забор�ованості,�наявність�майна�в�заставі,�подат�овій�заставі,�в

оренді);

�мови��он��рс�;

дата,�час�і�місце�проведення��он��рс�;

�інцевий�стро��прийняття�пропозицій�від�претендентів�(не�більш�ж�за�три�робочих�дні�до�дати

проведення��он��рс�);

розмір�авансової�орендної�плати,�що�становить�подвійн��стартов��орендн��плат�,�та�ре�візити�ра-

х�н���для�її�внесення;

перелі��до��ментів,�я�і�подаються�претендентами�для��часті�в��он��рсі,�місце�та�форма�їх�подан-

ня.

Особи,�я�і�під�час�вивчення�попит��виявили�заці�авленість�в�оренді�об’є�та,�письмово�повідом-

ляються�орендодавцем�про�п�блі�ацію�о�олошення�проведення��он��рс�.

5.�Умовами��он��рс��є:

стартовий�розмір�орендної�плати,�я�ий�розрахований�за�став�ою�з�ідно�з�Методи�ою�розрах�н-

���орендної�плати�за�майно�територіальної��ромади�міста�Києва,�я�е�передається�в�оренд�,�але�не

нижчою,�ніж�оп�блі�ована�в�о�олошенні�про�намір�передати�майно�в�оренд�;

зобов’язання�орендаря�щодо:

ви�ористання�об’є�та�оренди�за�цільовим�призначенням�(��разі�оренди�цілісно�о�майново�о��ом-

пле�с� —�відповідно�до�напрям��виробничої�діяльності�підприємства);

дотримання�вимо��щодо�е�спл�атації�об’є�та;

внесення�авансової�орендної�плати;

�омпенсація�переможцем��он��рс��витрат�орендодавця�або�іншо�о�с�б’є�та�на�здійснення�неза-

лежної�оцін�и�об’є�та�оренди,�витрат�орендодавця�або�підприємства-балансо�трим�вача�на�п�блі-

�ацію�о�олошення�про��он��рс�за�виставленими�рах�н�ами�відповідних�засобів�масової�інформації

(��разі�відс�тності�бюджетно�о�фінанс�вання�цих�витрат).�Розмір��омпенсації�витрат�на�здійснення

незалежної�оцін�и�не�може�б�ти�більшим,�ніж�по�азни�и�звичайної�ціни�посл���на�ви�онання�посл��

з�оцін�и�майна,�визначені�Фондом�державно�о�майна�У�раїни.

Умови��он��рс��мож�ть�та�ож�передбачати�зобов’язання�орендаря�щодо:

ви�онання�певних�видів�ремонтних�робіт;

ви�онання�встановлених�для�підприємства�мобілізаційних�завдань;

ви�отовлення�прод��ції�в�обся�ах,�необхідних�для�задоволення�потреб�територіальної��ромади

міста�Києва;

збереження�(створення�нових)�робочих�місць;

вжиття�заходів�для�захист��нав�олишньо�о�природно�о�середовища�з�метою�дотримання�е�оло-

�ічних�норм�е�спл�атації�об’є�та;

створення�безпечних��мов�праці;

дотримання��мов�належно�о��тримання�об’є�тів�соціально-��льт�рно�о�призначення.

Інші��мови�мож�ть�б�ти�в�лючені�до��мов��он��рс��з��рах�ванням�пропозицій�підприємства-ба-

лансо�трим�вача.

Орендодавець�не�має�права�змінювати��мови�проведення��он��рс��після�оп�блі��вання�о�оло-

шення�про��он��рс.

6.�Критерієм�визначення�переможця�є�найбільший�розмір�орендної�плати�та,�за��мови�взяття�зо-

бов’язань,�ви�онання�інших��мов��он��рс�.

7.�Для��часті�в��он��рсі�претендент�подає�на�роз�ляд��он��рсної��омісії�в�запечатаном���онверті

прошн�ровані�та�прон�меровані�до��менти�разом�з�описом:

1)�заяв��про��часть����он��рсі�та�до��менти,�зазначені�в�о�олошенні�про��он��рс.�У�разі�оренди

цілісно�о�майново�о��омпле�с��претендент�подає�та�ож�висново��ор�ан��Антимонопольно�о��омі-

тет��про�можливість�передачі�претендент��в�оренд��зазначено�о�майна.�Я�що�претендент�вже�по-

давав�заяв��про�оренд�,�я�а�стала�підставою�для�о�олошення��он��рс�,�після�о�олошення��он��р-

с��він�подає�нові�пропозиції�відповідно�до��мов��он��рс�;

пропозиції�щодо�ви�онання��мов��он��рс�,��рім�розмір��орендної�плати,�пропозиція�стосовно

я�о�о�вноситься��часни�ом��он��рс��в�день�проведення��он��рс�;

інформацію�про�засоби�зв’яз���з�ним;

2)�відомості�про�претендента:�для�юридичної�особи:

до��менти,�що�посвідч�ють�повноваження�представни�а�юридичної�особи;

�опії��становчих�до��ментів�(завірені�заявни�ом)�та�базовий�витя��з�Єдино�о�державно�о�реєс-

тр��юридичних�осіб�та�фізичних�осіб-підприємців,�я�ий�виданий�не�більше,�я��за�30�днів�до�дня�по-

дачі�до��ментів;

для�фізичної�особи:

�опію�до��мента,�що�посвідч�є�особ�,�та�належним�чином�оформлен��довіреність�на�представ-

ни�а;

за�наявності�відповідно�о�стат�с� —�базовий�витя��з�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних

осіб�та�фізичних�осіб-підприємців,�я�ий�виданий�не�більше,�я��за�30�днів�до�дня�подачі�до��ментів;

завірен��належним�чином��опію�де�ларації�про�доходи�або�звіт��с�б’є�та�мало�о�підприємниц-

тва —�фізичної�особи —�платни�а�єдино�о�подат��.

3)�до��менти,�що�засвідч�ють�сплат��авансової�орендної�плати.

8.�Кон��рсна��омісія�створюється�орендодавцем�в��іль�ості�семи�осіб.�Створення�та�персональ-

ний�с�лад��он��рсної��омісії�затвердж�ється�розпорядчим�до��ментом�орендодавця.

До�с�лад���он��рсної��омісії�за�поданням�Постійної��омісії�в�лючається�не�більш�ніж�три�деп�та-

ти�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Засідання��он��рсної��омісії�є�правоможним���разі��часті�в�ньом��не�менше�п’яти�осіб.

9.�Основними�завданнями��он��рсної��омісії�є:

визначення��мов�та�стро���проведення��он��рс�;

роз�ляд�поданих�претендентами�до��ментів�та�визначення�спис���претендентів,�доп�щених�до

�часті�в��он��рсі.�За�заявою�претендента�(йо�о�представни�а)�роз�ляд�до��ментів�здійснюється�за

йо�о��частю;

проведення��он��рс��з�ви�ористанням�від�ритості�пропон�вання�розмір��орендної�плати�за�прин-

ципом�а��ціон�;

роз�ляд��он��рсних�пропозицій��часни�ів��он��рс��та�визначення�переможців��он��рс�;

с�ладення�прото�олів�та�подання�їх�для�затвердження�орендодавцю.

10.�Кон��рсна��омісія�розпочинає�робот��з�момент��її�створення.

11.�Кер�є�діяльністю��он��рсної��омісії�та�ор�анізов�є�її�робот���олова��он��рсної��омісії,�я�ий

призначається�з�числа�представни�ів�орендодавця.�Голова��он��рсної��омісії�с�ли�ає�засідання

�он��рсної��омісії,��олов�є�на�її�засіданнях�і�ор�анізов�є�під�отов���матеріалів�для�роз�ляд���он-

��рсною��омісією.

Рішення��он��рсної��омісії�приймаються�більшістю��олосів�прис�тніх�на�засіданні�членів��он��рс-

ної��омісії.�Голова��он��рсної��омісії�має�право�вирішально�о��олос����разі�рівно�о�розподіл���оло-

сів�членів��он��рсної��омісії.

Заст�пни���олови��он��рсної��омісії,�я�ий�ви�он�є�обов’яз�и��олови��он��рсної��омісії���разі�йо-

�о�відс�тності,�призначається�з�числа�представни�ів�орендодавця.

Се�ретар��он��рсної��омісії�здійснює�реєстрацію��часни�ів��он��рс��та�за�рез�льтатами�с�ладає

прото�ол�засідання��он��рсної��омісії.

12.�У�разі�потреби�в�отриманні�додат�ової�інформації��он��рсна��омісія�має�право�засл�хов�ва-

ти�на�своїх�засіданнях�пояснення��часни�ів��он��рс�.

Члени��он��рсної��омісії�та�працівни�и�орендодавця,�я�і�забезпеч�ють�проведення��он��рс�,�не-

с�ть�відповідальність�за�роз�олошення�інформації:

про��часни�ів��он��рс�,�їх��іль�ість�та��он��рсні�пропозиції�(до�визначення�переможця);

я�а�міститься�в�до��ментах,�поданих��часни�ами��он��рс�.

13.�Кон��рс�проводиться�з�ви�ористанням�від�ритості�пропон�вання�розмір��орендної�плати�за

принципом�а��ціон�.

14.�До��менти�(�рім�пропозиції�щодо�розмір��орендної�плати)�подаються�до�підрозділ��орендодав-

ця,�я�ий�відповідно�до�своїх�ф�н�цій�здійснює�реєстрацію�вхідної��ореспонденції,����онвертах�з�напи-

сом�«На��он��рс»�з�відбит�ом�печат�и�претендента���разі�її�наявності.�Зазначені��онверти�передаю-

ться��олові��он��рсної��омісії�перед�її�чер�овим�засіданням,�під�час�я�о�о��онверти�розпечат�ються.

15.�Подані�претендентами�до��менти�роз�лядаються�на�засіданні��он��рсної��омісії�з�метою�фор-

м�вання�спис���йо�о��часни�ів.�У�разі��оли�пропозиція�тіль�и�одно�о�претендента�відповідає��мо-

вам��он��рс�,�а��ціон�з�визначення�розмір��орендної�плати�не�проводиться�і�з�та�им�претенден-

том���ладається�до�овір�оренди�з�ідно�з�наданою�ним�пропозицією.

За�інчення	в	настпном	номері

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿
ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
(V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹169 òà çã³äíî
ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â.

Îñîáè,ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì,ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿
êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³,â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ
çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà
ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó
îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî
îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ ïåðøî¿ òà äðóãî¿
ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó; êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó; êîï³ÿ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî
õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2014 ð³ê; êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà,çàñâ³ä÷åíà
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â —30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ
ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ
îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë.Õðåùàòèê, 36, ê. 913
(íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 202-79-26.

КОЛЬОРОПОДІЛ 

01034, Êè¿â,

âóë. Âîëîäèìèðñüêà,

51-à, ðåïðîöåíòð 

ãàçåòè «Õðåùàòèê».

А2
(ôîðìàò

660õ560 ìì)

repro.

kreschatic.

kiev.ua



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, îäèí â ïîë³ íå âî-

¿í — ó çâ’ÿçêó ç íàïðóæå-

íîþ àòìîñôåðîþ íå áóäü-

òå âèñêî÷êîþ, áî íàêëè÷åòå ãí³â

îòî÷åííÿ. Â÷³òüñÿ â÷àñíî äàâàòè

çàäí³é õ³ä, ñòàòè ïîçèòèâíèì ãåðî-

ºì äíÿ ïîùàñòèòü äèïëîìàòàì ³ ðî-

ìàíòèêàì, íàëàøòîâàíèì âñ³õ ëþ-

áèòè, çàäîâîëüíÿòè ÷óæ³ ³íòåðåñè.

ÒÅËÜÖ², äåíü êàðì³÷íèé,

éìîâ³ðí³ ïðîôåñ³éí³ íå-

âäà÷³, îõîëîäæåííÿ âçà-

ºìèí ³ç êîëåãàìè, ðîáîòîäàâöÿìè.

Îäíàê âè çìîæåòå ïðèõîâàòè ò³ ïðî-

ìàõè, ÿêùî íå áóíòóâàòèìåòå, ïðè-

áîðêàºòå ³í³ö³àòèâíèé ïîñòóï.

ÁËÈÇÍßÒÀ çäàòí³ íàäçâè-

÷àéíî âïëèâàòè íà ïóáë³-

êó çàâäÿêè ðîçóìîâèì òà-

ëàíòàì. Âò³ì, ïëàíè íà ìàéáóòíº

ìîæóòü çì³íèòèñÿ—øâèäøå çà âñå,

äåÿê³ øëÿõè áóäóòü äëÿ âàñ â³äð³-

çàíèìè àáî âòðàòÿòü ñâîþ ïðèâàá-

ëèâ³ñòü.

ÐÀÊÈ,îáëèøòå ïîøóêè äó-

øåâíîãî òåïëà òà ïîâíîãî

âçàºìîðîçóì³ííÿ.Äåíü êðè-

çîâèé, ç³ âòðàòàìè, ïðîêîëàìè, ïå-

ðåøêîäàìè â ïðîôåñ³éí³é, ñ³ìåé-

í³é,ïîäðóæí³é ñôåð³,ô³àñêî íà êàð’ºð-

íîìó ôðîíò³.Íåõàé öå ñòàíå äëÿ âàñ

âèïðîáóâàëüíèì ³ñïèòîì: ñèëè íå

âè÷åðïàþòüñÿ,íèí³ âè âîëîä³ºòå êî-

ëîñàëüíèì ïîòåíö³àëîì ³ ìàºòå ãàð-

òóâàòè äóõ ó áîðîòüá³,äå âîþº ïðè-

ñòðàñíå «õî÷ó»,ç ïåðåøêîäàìè îïà-

íîâóþ÷è ìèñòåöòâî äèïëîìàò³¿.

ËÅÂÈ, ïîâîäüòåñÿ ñêðîì-

íî, íå äàâàéòå âîëþ åêñ-

òðàâàãàíòíèì âèáðèêàì.

Çàìàñêóâàâøè áîéîâèì åíòóç³àç-

ìîì âíóòð³øí³ òðèâîãè, âè ñïîòâî-

ðþºòå ³ñòèííó êàðòèíó, ðèçèêóºòå

âïàñòè â ÿìó, ÿêó ñàì³ ñîá³ âèðèëè.

Ä²ÂÈ,æèâ³òüíèí³øí³ì äíåì,

îáëèøòå ïëàíè íà ìàéáóò-

íº, íå íàìàãàéòåñÿ çíàéòè

ñîðàòíèê³â,ïîì³÷íèê³â äëÿ ðåàë³çà-

ö³¿ ïåðñïåêòèâíèõïðîãðàì.Áðàê ïðî-

ôåñ³éíîãî äîñâ³äóàáî íåãàòèâí³ åìî-

ö³¿,ïåðåæèâàííÿ ìîæóòüçáèòè ç ïàí-

òåëèêó, ï³äøòîâõíóòè äî íåâ³ðíèõ

êðîê³â.Ð³äí³,äðóç³,êîëåãè òåæ íå âè-

ïðàâäàþòü ñïîä³âàíü: â³äìîâëÿòüñÿ

âèêîíóâàòè âàø³ ðîçïîðÿäæåííÿ,

ñï³â÷óâàòè àáî ñïîíñîðóâàòè.

ÒÅÐÅÇÈ, äåíü ïðîìàéíå â

íàåëåêòðèçîâàí³é àòìî-

ñôåð³, âè îïèíèòåñÿ ï³ä

àðòîáñòð³ëîì ð³çíîìàí³òíèõ ïðîá-

ëåì, äå íàâ³òü äð³áí³ ðîçá³æíîñò³

â ïîãëÿäàõ áóäóòü ïðèíöèïîâèìè.

Êàïðèçè,íåõëþéñòâî,áåçãîñïîäàð-

í³ñòü ³íøèõ ëþäåé ìîæóòü ïðèçâåñ-

òè äî òîãî, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü ëÿ-

æå íà âàø³ ïëå÷³.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ïðèãîòóéòå-

ñÿ äî ôîðñ-ìàæîðíèõ îá-

ñòàâèí â ñëóæáîâ³é ñôåð³,

äå ñë³ä ìàòè áëèñêó÷ó ðåàêö³þ ³

â÷àñíî âêëþ÷àòèñÿ â ïåðåá³ã ïî-

ä³é, îð³ºíòóâàòèñÿ — äå, êîëè ³ ùî

ðîáèòè, ìàòè äîâ³ðëèâ³ ñòîñóíêè ç

øåôîì. Äëÿ ïîäîëàííÿ ïåðåøêîä

ïîòð³áí³ ãàðÿ÷å ñåðöå ³ õîëîäíà ãî-

ëîâà, íå òðàòüòå ñèëè íà çàéâó ìå-

òóøíþ òà â³çüì³òü ó êóëàê çàïàëü-

í³ åìîö³¿. ßêùî çäîðîâ’ÿ êóëüãàº,

íå ïîñï³øàéòå äî ë³êàðÿ, áî òî º

íàñë³äêîì äèñáàëàíñó ô³ç³îëîã³÷-

íèõ ðèòì³â îðãàí³çìó.

ÑÒÐ²ËÜÖ², äåìîíñòðóéòå

ñâî¿ íàéêðàù³ ÷åñíîòè,áå-

ðåæ³òü ñâîþ ñëàâíó ðåïó-

òàö³þ ÿê ç³íèöþ îêà, íèí³ âîíà íà

âîëîñèíö³,áî âè çäàòí³ óòíóòè ÿêèéñü

«ôîêóñ», íàêëèêàâøè àíòàãîí³çì

øàíóâàëüíèê³â, à ïîò³ì êóñàòèìå-

òå ë³êò³. Ðîìàíòè÷íèì ìèñëèâöÿì,

ÿê³ ïîëþþòü çà ãîñòðèìè â³ä÷óòòÿ-

ìè, ë³ïøå âçÿòè òàéì-àóò, à ùèðî

çàêîõàíèì äèñòàíö³þâàòèñÿ â³ä ìè-

ëèõ — öå ï³äå íà áëàãî.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, äîâêîëà àòìî-

ñôåðà êîíôðîíòàö³¿, âè

íàäòî õâîðîáëèâî ðåàãóºòå

íà ïîâåä³íêó áëèçüêèõ, ïîáóòîâ³

ïðîáëåìè ³ ðèçèêóºòå ïðîñëàâèòè-

ñÿ ïñèõîïàòîì. ßêùî ïîãàíèé íà-

ñòð³é,íà äóø³ êåïñüêî,ô³çè÷íèé òî-

íóñ íà ì³í³ìóì³, öå ìîæå ïîçáàâè-

òè ïðàöåçäàòíîñò³,òîìó íå éä³òü «íà

êèëèì» ç³ çâ³òîì äî øåôà,âèãàäàé-

òå ÿêóñü âàæëèâó ïðè÷èíó äëÿ «ñà-

áîòàæó». ßêùî æ òàêè äîïóñòèëè

ïðîìàõ,íàáåð³òüñÿ ìóæíîñò³ é ïîñ-

òàðàéòåñÿ ñâîº÷àñíî çàñâî¿òè óðîê.

ÂÎÄÎË²¯, ÿêùî âàñ «íåñå»

íåçáàãíåííà ðåâîëþö³é-

íà ñòèõ³ÿ, íà âñ³ ñîö³àëüí³

ñòàíäàðòè òà ñòåðåîòèïè íà÷õàòè—

öå çàãðîæóº íåãàòèâíèìè íàñë³ä-

êàìè. Ìîæëèâî, ùî âè â³äìîâèòå â

äîïîìîç³ êîìóñü ³ç áëèçüêèõ àáî

ïî÷íåòå íåõòóâàòè ïîâñÿêäåííè-

ìè ïðîôåñ³éíèìè îáîâ’ÿçêàìè,âíà-

ñë³äîê ÷îãî äîáðà ðåïóòàö³ÿ áóäå

ï³ä³ðâàíà ³ â³äíîâëþâàòè ¿¿ äîâå-

äåòüñÿ äîâãî.

ÐÈÁÈ, çðîá³òü ðåâ³ç³þ ïðè-

áóòê³â òà âèòðàò, íàâåä³òü

ëàä ó âëàñí³é êèøåí³ òà

ïîäðóæíüîìó áþäæåò³. Ïðàâèëü-

íèé áàëàíñ ì³æ áàæàííÿìè òà ìîæ-

ëèâîñòÿìè âêðàé íåîáõ³äíèé.Ìîæ-

ëèâî, âàì ñë³ä ñêîðîòèòè îñîáèñò³

çàòðàòè, ùîáè âèä³ëèòè êîøòè íà

ïðîâåäåííÿ â³äïóñòêè àáî çàäîâî-

ëåííÿ ïîòðåá ä³òåé, êîõàíèõ. Ïî-

ñòàâòå ¿õí³ ³íòåðåñè íà ÷³ëüíå ì³ñ-

öå, çà çáèòêè íå ïåðåæèâàéòå, àäæå

âè ñïåö³àë³ñò øèðîêîãî ïðîô³ëþ,

ïðàöåëþá í³âðîêó, òîæ ãðîøåé çà-

ðîáèòå!

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +26o

Àòì. òèñê: 745 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 51 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +29o

Àòì. òèñê: 745 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 25 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 744 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 40 %

ãîðîñêîï

8 ëèïíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 8 ëèïíÿ
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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

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Ñåðã³é Í³ãîÿí «íàãëÿäàòèìå» çà ñêâåðîì 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³
ÏÎÐÒÐÅÒ Ãåðîÿ Íåáåñíî¿ Ñîòí³ ðîçì³ñòèëè íà îä-
íîìó ç áóäèíê³â íà âóëèö³ Ìèõàéë³âñüê³é. Ïðî öå
ïèøå âèäàííÿ Vgorode. Íà ñò³í³ îäíîãî ç³ ñòàðèõ áó-
äèíê³â ïîðó÷ ç³ ñêâåðîì Íåáåñíî¿ Ñîòí³ (âóë. Ìè-
õàéë³âñüêà, 24-26) ç’ÿâèëîñÿ íîâå âåëèêå ãðàô³ò³ — ïîð-
òðåò Ñåðã³ÿ Í³ãîÿíà, ÿêèé çàãèíóâ 22 ñ³÷íÿ ï³ä ÷àñ
ïîä³é íà Ãðóøåâñüêîãî â³ä ïîñòð³ëó ñíàéïåðà. Âè-
êîíàâ ãðàô³ò³ õóäîæíèê ç Ë³ñàáîíà Vhils, â³í æå
Alexandre Farto.

ßê çàçíà÷àº «5 êàíàë», äëÿ æóðíàë³ñò³â âëàøòó-
þòü ïðåñ-ïîêàç ãðàô³ò³, ó÷àñòü ó ÿêîìó â³çüìå ñàì
õóäîæíèê. Çàõ³ä â³äáóäåòüñÿ ó ÷åòâåð, 9 ëèïíÿ î 10.00
ó ñêâåð³ Íåáåñíî¿ Ñîòí³. Ñòîð³íêà ïîä³¿ º ó Facebook.

Íàãàäàºìî, ùî Ñåðã³é Í³ãîÿí ðîäîì ç Äí³ïðîïåò-
ðîâùèíè, áóâ îäíèì ³ç ïåðøèõ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîò-
í³, ÿê³ çàãèíóëè â ñ³÷í³ 2014 ðîêó ï³ä ÷àñ Ðåâîëþö³¿
Ã³äíîñò³.

Äî ðå÷³, ó êîíêóðñ³ â³äåîïðåçåíòàö³é ñîö³àëüíèõ
³í³ö³àòèâ Searching 4 Opportunities, ùî áóâ ô³íàíñî-
âàíèé Øâåäñüêèì ²íñòèòóòîì, ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëà
³í³ö³àòèâà «Ì³ñòî-ñàä» ç â³äåîðîáîòîþ ïðî ñêâåð Íå-
áåñíî¿ Ñîòí³.

«Ñêâåð Íåáåñíî¿ Ñîòí³ âèíèê ÿê ñïîíòàííà ³äåÿ.
Íà âóëèö³ Ìèõàéë³âñüê³é íà ì³ñö³ ñòàðîãî ñêâåðó ç
2007 ðîêó ³ñíóâàâ æàõëèâèé ñì³òíèê — öÿ ä³ëÿíêà
ç 2007 ðîêó áóëà ïðîäàíà â ïðèâàòíó âëàñí³ñòü, ³

ìàéáóòí³é çàáóäîâíèê çàêðèâ ¿¿ ïàðêàíîì. Öåé
ïàðêàí ï³ä ÷àñ ªâðîìàéäàíó ðîç³áðàëè íà áàðèêà-
äè,— ðîçïîâ³ëà ñï³âêîîðäèíàòîð ³í³ö³àòèâè ªâãå-
í³ÿ Êóëºáà ïðî ³ñòîð³þ âèíèêíåííÿ ñêâåðó.— 1 òðàâ-
íÿ 2014 ðîêó ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ ïðèáðàëè ñì³òòÿ
òà âèð³øèëè â³äíîâèòè ñêâåð. Äåÿê³ äåðåâà íèí³ø-
íüîãî ñêâåðó ïîñàäæåí³ ðîäèíàìè Ãåðî¿â Íåáåñ-
íî¿ Ñîòí³» �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1709 — â³äáóëàñü ðîñ³éñüêî-øâåäñüêà áèòâà ï³ä Ïîëòà-

âîþ — â³éñüêî øâåäñüêîãî êîðîëÿ Êàðëà XII çàçíàëî íè-

ù³âíî¿ ïîðàçêè â³ä ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿ Ïåòðà I.

1819 — ó Ïåòåðáóðç³ çà ïðîåêòîì ôðàíöóçüêîãî àðõ³-

òåêòîðà Îãþñòà Ìîíôåððàíà ðîçïî÷àòî áóä³âíèöòâî

²ñàê³ºâñüêîãî ñîáîðó.

1918 — çã³äíî ³ç çàêîíîì, ï³äïèñàíèì ãåòüìàíîì Ñêî-

ðîïàäñüêèì, ñòâîðåíî âèùó ñóäîâó ³íñòèòóö³þ Óêðà¿íè—

Äåðæàâíèé ñåíàò Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, ÿêèé î÷îëèâ ì³-

í³ñòð îñâ³òè Ìèêîëà Âàñèëåíêî.

1934 — ãåíåðàëüíà ðàäà Àíäîððè çàòâåðäèëà êîíñòèòó-

ö³éí³ ðåôîðìè, çàïðîïîíîâàí³ íàïåðåäîäí³ àâàíòþðèñ-

òîì Áîðèñîì Ñêîñèðºâèì ³ çà ÿêèìè êîëèøí³é ðîñ³ÿíèí

ñòàâ êîðîëåì íåçàëåæíî¿ Àíäîððè Áîðèñîì ².×åðåç òèæ-

äåíü êîðîëÿ àðåøòóâàëè ³ñïàíñüê³ æàíäàðìè.

1974 — ÖÊ ÊÏÐÑ ³ Ðàäà Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ ïðèéíÿëè ïîñòà-

íîâó «Ïðî áóä³âíèöòâî Áàéêàëî-Àìóðñüêî¿ çàë³çíèö³»

äîâæèíîþ 4234 ê³ëîìåòð³â, ùî ìàëà ç’ºäíàòè ì³ñòà Óñòü-

Êóò (²ðêóòñüêà îáëàñòü) ³ Êîìñîìîëüñüê-íà-Àìóð³ (Õàáà-

ðîâñüêèé êðàé). Îñíîâíà ÷àñòèíà ÁÀÌó çáóäîâàíà ó

1974-84 ðîêàõ.

1986 — íåçâàæàþ÷è íà âèñóíóò³ ïðîòè íüîãî çâèíóâà-

÷åííÿ â ó÷àñò³ ó íàöèñòñüêèõ çëî÷èíàõ â ÷àñè Äðóãî¿ ñâ³-

òîâî¿ â³éíè, Êóðò Âàëüäõàéì ñòàâ ïðåçèäåíòîì Àâñòð³¿.

1997 — ó Ìàäðèä³ ï³äïèñàíî Õàðò³þ ïðî îñîáëèâå ïàðò-

íåðñòâî ì³æ Îðãàí³çàö³ºþ Ï³âí³÷íî-Àòëàíòè÷íîãî äîãî-

âîðó (ÍÀÒÎ) òà Óêðà¿íîþ.

2011—ó ñâ³é îñòàíí³é,12-é,ïîë³ò âèðóøèâ øàòë «Àòëàí-

ò³ñ», çàäà÷åþ ÿêîãî áóëà äîñòàâêà âàíòàæ³â íà Ì³æíàðîä-

íó êîñì³÷íó ñòàíö³þ.Ïî çàê³í÷åíí³ ïîëüîòó «Àòëàíò³ñ» áóâ

âèñòàâëåíèé â Êîñì³÷íîìó öåíòð³ ³ìåí³ Êåííåä³ ó Ôëî-

ðèä³.
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