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ßÊ ÏÐÀÖÞÂÀÒÈÌÅ «ç³ñòèêîâêà»
òðàìâàé-åëåêòðè÷êà, ïåðåâ³ðèâ
ó÷îðà ðàäíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ëëÿ
Ñàãàéäàê, ÿêèé ïðî³íñïåêòóâàâ çó-
ïèíêó òðàìâàÿ «Ïðîñïåêò Âàòóò³-
íà» òà ïðî¿õàâñÿ íà åëåêòðè÷ö³ äî
Ïåòð³âêè.

«Íàðàç³ â íàñ ðîçãëÿäàºòüñÿ íî-
âà ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó åëåêòðè÷-
êè, º áàãàòî ïëàí³â. Ïðîáëåìà â òî-
ìó, ùî ö³ ïî¿çäè ïðàöþþòü íå-
åôåêòèâíî.À âñå òîìó, ùî íåìàº ïå-
ðåäáà÷åíîãî ãðàô³êó ¿õ ðîáîòè.
Òîáòî, ÿêùî ëþäèíà ðîçóì³º, ùî
åëåêòðè÷êà ïðèáóâàº â ³íòåðâàë³

÷àñó â³ä 17 äî  40 õâ. â³äïîâ³äíî,
öå íå º çðó÷íèì äëÿ ïàñàæèð³â.
Ìè ïðàöþºìî íàä òèì, ùîá ïå-
ðåäáà÷èòè ãðàô³ê 10-12 õâ. î÷³êó-
âàííÿ. Äëÿ öüîãî ê³ëüêà ïîòÿã³â
âêëþ÷èìî â ñèñòåìó, àëå â «÷îâ-
íèêîâîìó» ðåæèì³. Ï³ñëÿ öüîãî
íîâîââåäåííÿ ìè çìîæåìî çìåí-
øèòè ³íòåðâàë ïðèáóòòÿ-â³äáóòòÿ
ïîòÿã³â»,— çàçíà÷èâ ïàí Ñàãàé-
äàê.

Íà çóïèíö³ øâèäê³ñíîãî òðàì-
âàÿ «Ãåíåðàë Âàòóò³í» âæå ïî÷àëè
ìîíòóâàòè ñïåö³àëüíå òàáëî ç ³í-
ôîðìàö³ºþ ïðî ÷àñ ïðèáóòòÿ ì³ñü-

êîãî åëåêòðîïî¿çäà íà çóïèíêó
«Òðîºùèíà-2», ùî äîçâîëèòü ïà-
ñàæèðàì â÷àñíî çîð³ºíòóâàòèñü,
ÿêèì òðàíñïîðòîì ñêîðèñòàòèñü.
Òîáòî êèÿíè çìîæóòü âèð³øèòè,
ÿê ¿ì êðàùå äîáèðàòèñÿ äî «Ïåò-
ð³âêè»: ç³éòè ³ ïåðåñ³ñòè íà òðî-
ëåéáóñ àáî ìàðøðóòêó ÷è ¿õàòè äî
ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè, ÿêà é äîâåçå
äî ìåòðî. Çàãàëîì «Êè¿âïàñòðàíñ»
äî ê³íöÿ 2016 ðîêó ïëàíóº âñòàíî-
âèòè 150 ³íôîðìàö³éíèõ òàáëî íà
íàéá³ëüøèõ òðàíñïîðòíî-ïåðåñà-
äî÷íèõ âóçëàõ.

«Äàíèé ïðîåêò ïîòð³áíî âïðî-
âàäæóâàòè ñàìå íà Òðîºùèí³, äå
ê³ëüê³ñòü æèòåë³â ñÿãàº ïîíàä 300
òèñÿ÷ îñ³á,çàäëÿ ïîêðàùåííÿ òðàíñ-
ïîðòíèõ ïîñëóã òà ñêîðî÷åííÿ ÷à-
ñó ïî¿çäêè. Ñïîä³âàºìîñü, öå äî-
çâîëèòüäåñíÿíöÿì íå âèòðà÷àòè äî-
äàòêîâèé ÷àñ íà çàòîðè, à ç äîïî-
ìîãîþ ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè ï³ëîò-
íèé ïðîåêò «2 ÷îâíèêîâèõ ìàðø-
ðóòè» äîïîìîæå ä³ñòàâàòèñü äî ïî-
òð³áíîãî ì³ñöÿ ïðèçíà÷åííÿ çíà÷-
íî øâèäøå — çà 10 õâèëèí»,— çà-
çíà÷èâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÏ
«Êè¿âïàñòðàíñ» Ñåðã³é Ìàéçåëü.

Ïðîåêò «Ç ë³âîãî áåðåãà íà ïðà-
âèé áåðåã Äí³ïðà çà 20 õâ.» ïî÷à-

ëè âò³ëþâàòè ùå 2009 ðîêó. Íà òîé
÷àñ áóëî ñïðîåêòðîâàíî 2 çóïèí-
êè (ñò. Êè¿â-Ïåòð³âêà òà ç. ï. Òðî-
ºùèíà). Â 2011-ìó áóâ çàïóùåíèé
ïðîåêò «Ì³ñüêà åëåêòðè÷êà», ÿêèé
ïåðåäáà÷àâ 14 çóïèíîê ³ ñòàíö³é,
â³äêðèòèõ äëÿ ïîñàäêè-âèñàäêè
ïàñàæèð³â òà 10 ñïåö³àëüíî ïåðå-
îáëàäíàíèõ åëåêòðîïî¿çä³â, ÿê³
â³äòîä³ êóðñóþòü ê³ëüöåâèìè ìàð-
øðóòàìè. Ó 2012 ðîö³ ïîáóäîâàíî
çðó÷íèé ïåðåñàäî÷íèé âóçîë ñò.
Òðîºùèíà-2, ÿêèé ç’ºäíàâ ë³í³ºþ
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ æèòåë³â ìà-
ñèâó ç ì³ñüêîþ åëåêòðè÷êîþ òà çà-
áåçïå÷èâ çðó÷íå òðàíñïîðòíå ñïî-
ëó÷åííÿ ì³æ ë³âèì òà ïðàâèì áå-
ðåãàìè ì³ñòà. Íà äàíèé ÷àñ ÊÏ «Êè-
¿âïàñòðàíñ» âèêîðèñòîâóº â åêñ-
ïëóàòàö³¿ (â ðîáî÷³ äí³) 8 åëåêòðî-
ïî¿çä³â, ùî ðóõàþòüñÿ ç ³íòåðâà-
ëîì â 17-19 õâ.

Òàêîæ Ñåðã³é Ìàéçåëü íàãàäàâ,
ùî ì³ñüêà âëàäà àêòèâíî îïðàöüî-
âóº ïèòàííÿ ùîäî ïîøóêó êîøò³â
³ çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â çàäëÿ ðå-
àë³çàö³¿ á³ëüø äîðîãîâàðò³ñíèõ ³
ãëîáàëüíèõ ïðîåêò³â ì³ñòà, òàêèõ
ÿê: äîáóäîâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòî-
âîãî ïåðåõîäó òà ïðîêëàäàííÿ ã³ë-
êè ìåòðîïîë³òåíó íà Òðîºùèíó �

Ç Òðîºùèíè äî Ïåòð³âêè 
çà 10 õâèëèí
� «×îâíèêîâà» åëåêòðè÷êà ñïðîñòèòü æèòòÿ ìåøêàíöÿì Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó

Öüîãîð³÷ â ñòîëèö³ 
ïðàöåâëàøòóâàëè 
2,2 òèñ. áåçðîá³òíèõ

Ó ñ³÷í³ òà ëþòîìó 2016 ðîêó çà íà-

ïðàâëåííÿì ñòîëè÷íî¿ ñëóæáè çàé-

íÿòîñò³ ïðàöåâëàøòîâàíî 2,2 òèñ.

áåçðîá³òíèõ ãðîìàäÿí.

«Ùîäåííî ðàéîíí³ öåíòðè çàé-

íÿòîñò³ îáñëóãîâóþòü ïîíàä 4,5 òè-

ñÿ÷³ êë³ºíò³â. Öå ïåðâèííèé ïðè-

éîì, íàäàííÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíèõ

ïîñëóã,çâåðíåííÿ äî â³ää³ëó àêòèâ-

íî¿ ï³äòðèìêè ãðîìàäÿí òà íàäàí-

íÿ ïîñëóã ðîáîòîäàâöÿì»,— ïîâ³-

äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìè-

êîëà Ïîâîðîçíèê.Â³í çàóâàæèâ,ùî

ç ìåòîþ øâèäêîãî çàïîâíåííÿ â³ëü-

íèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü êîæåí ðîáîòî-

äàâåöü,ÿêèé ìàº êàäðîâ³ ïîòðåáè,

âèð³øóº ¿õ óöåíòð³ çàéíÿòîñò³ ç îñî-

áèñòèì êîíñóëüòàíòîì ³ ìîæå îò-

ðèìàòè âåñü ñïåêòð ïîñëóã ñëóæáè.

Ïðîòå ðàçîì ³ç ïðîôåñ³éíîþ

òà êâàë³ô³êîâàíîþ ðîáîòîþ öåí-

òð³â çàéíÿòîñò³ âèíèêàþòü ³ íåâè-

ð³øåí³ ïèòàííÿ, à ñàìå: îðåíäà

ïðèì³ùåíü,â ÿêèõ âîíè ïðàöþþòü.

Íàðàç³ Ïå÷åðñüêèé òà Ñîëîì’ÿí-

ñüêèé öåíòðè çìóøåí³ ñïëà÷óâàòè

îðåíäó çà êîìåðö³éíèìè ö³íàìè.

«Ñèòóàö³þ, ÿêà íàðàç³ ñêëàëà-

ñÿ, íåîáõ³äíî íåãàéíî âèð³øóâà-

òè, àäæå âîíà íàñàìïåðåä ñòâî-

ðþº íåçðó÷íîñò³ äëÿ êèÿí, ÿê³ øó-

êàþòü ðîáîòó.Íà ìîþ äóìêó,öüîìó

ñïðèÿòèìå ñòâîðåííÿ ªäèíîãî ñî-

ö³àëüíîãî ïðîñòîðó»,— çàóâàæèâ

Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê.

Êèÿíè ïðèºäíàþòüñÿ
äî àêö³¿ 
«Ãîäèíà Çåìë³»

Ó ñóáîòó, 19 áåðåçíÿ, î 20.30 ëþä-

ñòâî óñüîãî ñâ³òó âèìêíå ñâ³òëî íà

îäíó ãîäèíó. Òàêèì ÷èíîì áóäå

â³äçíà÷åíà Ãîäèíà Çåìë³—ÿê ñèì-

âîë ñòóðáîâàíîñò³ çà ìàéáóòíº

ïëàíåòè òà ºäíîñò³ ó áàæàíí³ çà-

õèñòèòè ïðèðîäó.

Óïåðøå Ãîäèíó Çåìë³ ïðîâ³â ó

2007 ðîö³ Âñåñâ³òí³é ôîíä ïðè-

ðîäè WWF â Àâñòðàë³¿ ç ìåòîþ

ïðèâåðíóòè óâàãó äî ïðîáëåìè

çì³íè êë³ìàòó. ×åðåç ð³ê àêö³ÿ ïî-

øèðèëàñÿ ñâ³òîì,ó í³é âçÿëè ó÷àñòü

ïîíàä 50 ì³ëüéîí³â ëþäåé ç 35-òè

êðà¿í ñâ³òó. Óêðà¿íà ïðèºäíàëàñÿ

äî êàìïàí³¿ ó 2009 ðîö³.Òîä³ ó÷àñòü

ó çàõîä³ âçÿëè 50 ì³ñò òà ì³ñòå÷îê,

ñåðåä íèõ Êè¿â, Îäåñà,Ëüâ³â,Õàð-

ê³â, Ïîëòàâà òà ³íø³.

Îêð³ì ñèìâîë³÷íîãî âèìêíåí-

íÿ ñâ³òëà íà 60 õâèëèí,öüîãîð³÷íà

êàìïàí³ÿ ðîáèòü íàãîëîñ íà íåîá-

õ³äíîñò³ òà áåçóìîâí³é êîðèñò³ ùî-

äåííèõ ä³é êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà,

êîìïàí³¿ òà óðÿäó ó ñôåð³ åíåðãî-

åôåêòèâíîñò³, çáåðåæåííÿ íàâêî-

ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà,îùàäëèâî-

ãî âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â çàäëÿ ïî-

äîëàííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ³ äî-

ñÿãíåííÿ ãàðìîí³¿ ç ïðèðîäîþ.

íîâèíè

«Â³÷íà» ïðîáëåìà ìåøêàíö³â Òðîºùèíè — ÿê
øâèäêî âèáðàòèñÿ ç ìàñèâó — ñêîðî ìîæå ÿêùî íå
âèð³øèòèñÿ, òî ïðèíàéìí³ ïåðåñòàòè áóòè òàêîþ
ãîñòðîþ. Ó êâ³òí³ ïëàíóþòü çàïóñòèòè ó «÷îâíèêî-
âîìó» ðåæèì³ äâà ñêëàäè ïî¿çä³â ì³ñüêî¿ åëåê-
òðè÷êè, ÿêà ïåðåâîçèòèìå ïàñàæèð³â ç³ ñòàíö³¿
«Òðîºùèíà-2» äî ñòàíö³¿ ìåòðî «Ïåòð³âêà» 
çà 10 õâèëèí.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

ßê ïðàöþâàòèìå «ç³ñòèêîâêà» òðàìâàé-åëåêòðè÷êà,ïåðåâ³ðèâ ó÷îðà ðàäíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ëëÿ Ñàãàéäàê,ÿêèé ïðî³íñïåêòóâàâ çóïèíêó òðàìâàÿ «Ïðîñïåêò Âàòóò³íà» òà ïðî¿õàâñÿ
íà åëåêòðè÷ö³ äî Ïåòð³âêè 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

11.�Про�почато	�відбор��місь	их/районних��ромадсь	их�ор�анізацій�з�метою�надання�фі-

нансової�підтрим	и�(далі —�відбір)��оловою�місь	ої�або�відповідної�районної�	омісії�з�від-

бор��подаються�о�олошення�в�др�	ованих�засобах�масової�інформації�та/або�шляхом�роз-

міщення�на�веб-сайті�Департамент��соціальної�політи	и�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь-

	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації�в�мережі�Інтернет.

О�олошення�про�проведення�відбор��повинно�в	лючати�та	і�відомості:

	орот	ий�зміст��мов�відбор�;

дат�,�час�і�місце�проведення�відбор�;

	інцевий�термін�прийняття�заяво	�та�пропозицій�від�місь	их/районних��ромадсь	их�ор-

�анізацій.

12.�Місь	а�Комісія�з�відбор��та�районні�	омісії�з�відбор��здійснюють�прийом�заяво	�та

доданих�до�них�до	�ментів��ромадсь	их�ор�анізацій�протя�ом�15�	алендарних�днів�з�дати

виход��та/або�п�блі	ації�о�олошення�про�проведення�відбор�.

Термін�проведення�відбор� —�30�	алендарних�днів.

13.�Для�отримання�бюджетних�	оштів�місь	і��ромадсь	і�ор�анізації�подають�заяв	��місь-

	ій�Комісії�з�відбор�,�а�районні��ромадсь	і�ор�анізації�подають�заяв	��районній�Комісії�з

відбор�.�Одна�і�та�сама�ор�анізація�не�може�подавати�заяв	��місь	ій�та�районним�	омісі-

ям�з�відбор�.

13.1.�До�заяв	и�додаються:

	опія�стат�т���ромадсь	ої�ор�анізації�(подається�одноразово�під�час�отримання�бюджет-

них�	оштів�вперше,�я	що���зазначений�до	�мент�не�вносилися�зміни);

	опія�свідоцтва�про�реєстрацію��ромадсь	ої�ор�анізації;

	опія�довід	и�про�реєстрацію���відповідном��ор�ані�Державної�подат	ової�сл�жби;

	опія�прото	ол��засідання�вищо�о�ор�ан���правління�про�с	лад�	ерівництва��ромадсь	ої

ор�анізації;

	алендарний�план�та�змістовне�наповнення�заход��(про�рами);

розрах�н	и�та�обґр�нт�вання�за�напрямами�ви	ористання�бюджетних�	оштів���розрізі

напрямів,�визначених�цим�Поряд	ом;

звіт�про�ви	ористання�бюджетних�	оштів�за�попередній�рі	�з�відповідними�підтвердж�-

ючими�до	�ментами�(для��ромадсь	их�ор�анізацій,�я	і�отримали�бюджетні�	ошти���попе-

редньом��році).

14.�Зазначені���п�н	ті�13.1�цьо�о�Поряд	��до	�менти�засвідч�ються�підписом�	ерівни	а,

с	ріпленим�печат	ою��ромадсь	ої�ор�анізації�(в�разі�наявності).

15.�Критеріями�відбор��місь	их�та�районних��ромадсь	их�ор�анізацій�є:

відповідність�запланованих�заходів��ромадсь	ої�ор�анізації�пріоритетам�державної�полі-

ти	и���відповідній�сфері;

рез�льтати�діяльності��ромадсь	ої�ор�анізації�на�території�міста�Києва�або�район����по-

передньом��році�(	рім��ромадсь	их�ор�анізацій�ветеранів);

а	т�альність�та�соціальна�спрямованість�діяльності��ромадсь	ої�ор�анізації;

співвідношення�витрат�та�очі	�вано�о�рез�льтат��від�здійснення��ромадсь	ою�ор�аніза-

цією�заходів;

ефе	тивність�ви	ористання�бюджетних�	оштів�(за�винят	ом�місь	их�та�районних��ро-

мадсь	их�ор�анізацій,�я	і�не�отрим�вали�фінансової�підтрим	и�за�рах�но	�бюджетних�	ош-

тів);

наявність�детальних�розрах�н	ів�та�обґр�нт�вань�за�	ожним�напрямом�ви	ористання�бю-

джетних�	оштів,�поданих��ромадсь	ою�ор�анізацією;

інноваційність�методів�та�форм�роботи��ромадсь	ої�ор�анізації;

наявність�	адрово�о,�матеріально-технічно�о�та�методично�о�забезпечення�діяльності

�ромадсь	ої�ор�анізації.

16.�Бюджетні�	ошти�надаються�місь	ій�або�районним��ромадсь	им�ор�анізаціям�інвалі-

дів,��ромадян,�я	і�постраждали�внаслідо	�Чорнобильсь	ої�	атастрофи,�та�мож�ть�б�ти�ви-

	ористані�на�цілі,�пов’язані�із�стат�тною�діяльністю.

16.1.�Для�забезпечення�ви	онання�завдань�і�заходів:

матеріальне�заохочення�	ерівни	а,�заст�пни	а�	ерівни	а,�працівни	ів,�я	і�забезпеч�ють

діяльність�ор�анізації,�що�не�повинно�перевищ�вати�розмір��мінімальної�заробітної�плати

на�день�виплати�(	іль	ість�отрим�вачів�в�одній�ор�анізації�з�числа�соціальних�педа�о�ів,

с�рдопере	ладачів�та�інших�працівни	ів�не�може�б�ти�більше�10�осіб);

придбання�	анцтоварів,�ор�техні	и�та�обладнання�для��стат	�вання�робочо�о�місця,�не-

обхідно�о�для�здійснення�стат�тної�діяльності.

Част	ової�оплати:

оренди�приміщень�за��мови�знаходження�ор�анізації�в�одном��приміщенні�(без�надання

вищезазначено�о�приміщення�в�с�боренд�);

	ом�нальних�посл�����межах�середніх�норм�споживання;

телефонно�о�зв’яз	�,�поштових�посл��;

посл���з�поточно�о�ремонт��інвентарю,�обладнання;

придбання�пально-мастильних�матеріалів�для�автомобілів,�я	і�переб�вають�на�балансі

місь	их�ор�анізацій�інвалідів�та�ор�анізацій��ромадян,�я	і�постраждали�внаслідо	�Чорно-

бильсь	ої�	атастрофи�та�ви	ористов�ються�для�ви	онання�стат�тних�завдань;

др�	��б�	летів�та�брош�р�з�соціальної�темати	и,�пов’язаної�з�діяльністю�ор�анізації,�в

том��числі�шрифтом�Брайля,�спеціалізованими�мовами�та�озв�чених;

оплата�поточно�о�ремонт��приміщень,�я	і�оренд�ють��ромадсь	і�ор�анізації�інвалідів�та

�ромадсь	і�ор�анізації��ромадян,�я	і�постраждали�внаслідо	�Чорнобильсь	ої�	атастрофи;

посл���з�придбання,�встановлення,�	орист�вання�та�обсл��ов�вання�довід	ово-інформа-

ційних,�системних�про�рам�і�про�рам�б�х�алтерсь	о�о�облі	��та�веб-сторін	и�ор�анізації,

забезпечення�дост�п��до�еле	тронної�пошти.

16.2.�Проведення�заходів� із�відзначення�державних�свят,�визначних�та�пам’ятних�дат;

проведення�	онференцій,�зборів,�	р��лих�столів,�спеціалізованих�фестивалів�(��том��чис-

лі�міжнародних),�	он	�рсів,�соціальних�а	цій�(придбання�призів,�пам’ятних�зна	ів,�пода-

р�н	ових�наборів),�виставо	,�спортивних�зма�ань,�т�ристичних�походів,�вечорів�відпочин-

	�,�е	с	�рсій.

16.3.�Придбання�виробів�медично�о�призначення,�засобів��і�ієни�та�до�ляд�.

16.4.�Навчання��олови�та�се	ретаря�	омітетів�з�	он	�рсних�тор�ів�(не�більш�я	�дві�осо-

би)��ромадсь	их�ор�анізацій�інвалідів,��ромадян,�я	і�постраждали�внаслідо	�Чорнобиль-

сь	ої�	атастрофи,�що�здійснюють�процед�ри�за	�півель�товарів,�робіт�і�посл���в��станов-

леном��за	оном�поряд	�.

17.�Бюджетні�	ошти�надаються�місь	ій�та�районним��ромадсь	им�ор�анізаціям�Товари-

ства�Червоно�о�Хреста�У	раїни�та�Київсь	ом��об’єднанню�Спіл	и�Самаритян�У	раїни�та�мо-

ж�ть�б�ти�ви	ористані�для�забезпечення�ви	онання�стат�тних�завдань�та�заходів,�а�саме

для�оплати:

оренди�приміщення�та�	ом�нальних�посл��;

�тримання�автомобіля�та�поповнення�запасів�пально�о�для�сл�жби�	атастроф;

матеріально�о�заохочення�працівни	ів�патронажної�сл�жби;

проведення�свят�та�прое	тів�меди	о-соціально�о�спрям�вання;

придбання�виробів�медично�о�призначення,�засобів��і�ієни�та�до�ляд�.�

18.�Бюджетні�	ошти�надаються�місь	ій�або�районній��ромадсь	ій�ор�анізації�ветеранів

війни�та�праці,�дітей�війни,�осіб,�я	і�захищали�незалежність,�с�веренітет�та�територіальн�

цілісність�У	раїни�і�брали�безпосередню��часть�в�антитерористичній�операції,�та�мож�ть�б�-

ти�ви	ористані�на�цілі,�пов’язані�зі�стат�тною�діяльністю.

18.1.�Для�забезпечення�ви	онання�завдань�і�заходів:

надання�матеріально�о�заохочення�для�	ерівни	а,�заст�пни	а�	ерівни	а�місь	ої�або�район-

ної��ромадсь	ої�ор�анізації�ветеранів,�що�не�повинно�перевищ�вати�розмір��мінімальної

заробітної�плати�на�день�виплати,�для�іншо�о�працівни	а�місь	ої�чи�районної�ор�анізації

ветеранів —�не�більше�80%�мінімальної�заробітної�плати�на�день�виплати�(матеріальне�за-

охочення�надається�не�більш�ніж�3�працівни	ам�ор�анізації,�	рім��ромадсь	их�ор�анізацій

осіб,�я	і�захищали�незалежність,�с�веренітет�та�територіальн��цілісність�У	раїни�і�брали

безпосередню��часть�в�антитерористичній�операції);

придбання�	анцтоварів,�ор�техні	и�та�обладнання�для��стат	�вання�робочо�о�місця,�не-

обхідно�о�для�здійснення�стат�тної�діяльності;

оренда�приміщень�за��мови�знаходження�ор�анізації�в�одном��приміщенні�(без�надання

вищезазначено�о�приміщення�в�с�боренд�)�та�не�більш�ніж�на�200�	в.�м�на�одн��ор�аніза-

цію;

оплата�	ом�нальних�посл���і�телефонно�о�зв’яз	�,�поштових�посл��,�посл���мережі�Інтер-

нет;

транспортне�обсл��ов�вання,�пов’язане�з�ви	онанням�стат�тних�завдань;

част	ова�оплата�придбання�пально-мастильних�матеріалів�для�автомобілів,�я	і�переб�-

вають�на�балансі��ромадсь	их�ор�анізацій�ветеранів�війни�та�праці,�дітей�війни,�осіб,�я	і�за-

хищали�незалежність,�с�веренітет�та�територіальн��цілісність�У	раїни�і�брали�безпосеред-

ню��часть�в�антитерористичній�операції,�та�ви	ористов�ються�для�ви	онання�стат�тних

завдань;

оплата�поточно�о�ремонт��приміщень,�я	і�оренд�ють��ромадсь	і�ор�анізації�ветеранів

війни�та�праці,�дітей�війни�та�осіб,�я	і�захищали�незалежність,�с�веренітет�та�територіаль-
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Про внесення змін до Порядку укладання контрактів 

з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 197 від 12 березня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення порядку

звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територі%
альної громади міста Києва:

Абзац�перший�п�н	т��30�Поряд	���	ладан-

ня�	онтра	тів�з�	ерівни	ами�підприємств,��ста-

нов�і�ор�анізацій,�що�належать�до�	ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

затверджено�о�розпорядженням�Київсь	о�о

місь	о�о��олови�від�15�липня�2013�ро	��№ 118

(��реда	ції�розпорядження�Київсь	о�о�місь	о-

�о��олови�від�10�жовтня�2014�ро	��№ 311)�ви-

	ласти�в�та	ій�реда	ції:

«30.�На�підставі�зазначено�о�подання��прав-

ління�по�роботі�з�персоналом�апарат��ви	о-

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�(відпо-

відальний�стр�	т�рний�підрозділ�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації)��от�є�лист

на�ім’я�	ерівни	а�підприємства,��станови�чи

ор�анізації,�я	им�доводить�до�йо�о�відома�про-

позицію�ор�ан���правління�майном�щодо�ро-

зірвання,�продовження�або��	ладання�	он-

тра	т��на�новий�термін�за�підписом�заст�п-

ни	а��олови�Київсь	ої�місь	ої�державної�ад-

міністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз-

	ів�(�олови�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації).»

Голова В. Кличко
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н��цілісність�У	раїни�і�брали�безпосередню��часть�в�антитерористичній�операції;

др�	�б�	летів�та�брош�р�з�соціальної,�війсь	ово-патріотичної�темати	и,�пов’язаної�з�ді-

яльністю�місь	ої�чи�районної�ор�анізації.

18.2.�Навчання��олови�та�се	ретаря�	омітетів�з�	он	�рсних�тор�ів�(не�більш�я	�дві�осо-

би)��ромадсь	их�ор�анізацій�ветеранів,�що�здійснюють�процед�ри�за	�півель�товарів,�ро-

біт�і�посл���в��становленом��за	оном�поряд	�.

18.3.�Проведення�заходів�із�відзначення�державних�свят,�визначних�та�пам’ятних�дат.

18.4.�Проведення�	онференцій,�зборів,�	р��лих�столів,�виставо	,�вечорів�відпочин	��на

території�Києва�та�Київсь	ої�області�(придбання�призів,�пам’ятних�зна	ів,�подар�н	ових

наборів).

18.5.�Проведення�заходів,�пов’язаних�із�патріотичним�вихованням�молоді�(�ро	и�м�ж-

ності,�е	с	�рсії,�спортивні�зма�ання,�т�ристичні�походи),�(придбання�призів,�пам’ятних

зна	ів,�подар�н	ових�наборів).

19.�Бюджетні�	ошти�надаються�місь	ій�або�районній��ромадсь	ій�ор�анізації�жіно	,�ба-

�атодітних�сімей�та�іншим��ромадсь	им�ор�анізаціям,�я	і�надають�соціальні�посл��и�	и-

янам�(та�я	і�пройшли�відбір),�і�мож�ть�б�ти�ви	ористані�для�забезпечення�реалізації�соці-

альних�прое	тів�та�а	цій�відповідно�до�по�оджених�з�Департаментом�соціальної�політи	и

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

відповідною�районною�в�місті�Києві�державною�адміністрацією�прое	тів�планів�ви	ористан-

ня�бюджетних�	оштів.

20.�Не�доп�с	ається�спрям�вання�бюджетних�	оштів�на:

20.1.�Проведення�заходів�за�статтями�витрат,�я	і�здійснюються�за�рах�но	�видат	ів�ін-

ших�бюджетів.

20.2.�Оплат��посл���ор�анізації-посередни	а�з�під�отов	и�та�проведення�заходів.

20.3.�Оплат��бан	етів�та�ф�ршетів.

21.�Розподіл�бюджетних�	оштів�для�надання�фінансової�підтрим	и�з�бюджет��міста�Ки-

єва�для�місь	их��ромадсь	их�ор�анізацій,�зазначених���п�н	ті�2�цьо�о�Поряд	�,�здійсню-

ється�на�підставі�на	аз��Департамент��соціальної�політи	и�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої

місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�відповідно�до�п�н	тів�16-19�цьо�о

Поряд	��на�основі�прото	ол��місь	ої�Комісії�з�відбор��в�межах�бюджетних�аси�н�вань,�пе-

редбачених���бюджеті�м.�Києва�на�відповідний�рі	�на�ви	онання�місь	ої�цільової�про�ра-

ми�«Соціальне�партнерство»�на�2016–2018�ро	и.�Копія�на	аз��в�десятиденний�термін�піс-

ля�йо�о�затвердження�надається�Департамент��фінансів�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь-

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

22.�Розподіл�бюджетних�	оштів�для�надання�фінансової�підтрим	и�з�бюджет��міста�Ки-

єва�для�районних��ромадсь	их�ор�анізацій,�зазначених���п�н	ті�2�цьо�о�Поряд	�,�здійсню-

ється�на�підставі�розпорядження�районної�в�18.5.�Проведення�заходів,�пов’язаних�із�пат-

ріотичним�вихованням�молоді�(�ро	и�м�жності,�е	с	�рсії,�спортивні�зма�ання,�т�ристичні

походи),�(придбання�призів,�пам’ятних�зна	ів,�подар�н	ових�наборів).

23.�За	�півля�товарів,�робіт�і�посл���за�рах�но	�	оштів�місь	о�о�бюджет��здійснюється

в��становленом��за	онодавством�поряд	�.

24.�Операції,�пов’язані�з�ви	ористанням�бюджетних�	оштів,�здійснюються���поряд	�,

встановленом��Державною�	азначейсь	ою�сл�жбою�У	раїни.

25.�С	ладання�та�подання�фінансової�та�бюджетної�звітності�про�ви	ористання�бюджетних

	оштів,�а�та	ож�	онтроль�за� їх�цільовим�витрачанням�здійснюються�в��становленом�

за	онодавством�поряд	�.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про деякі питання статусу міст%побратимів 
та регіонів%побратимів міста Києва, що розташовані 

на території Російської Федерації
Рішення Київської міської ради № 102/102 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до Конституції України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», стат%
ті 7 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 бе%
резня 2002 року № 371/1805 (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 19
грудня 2001 року № 154/314, рішенням Київської міської ради від 27 лютого 2003 року № 263/423), Регламен%
ту Київської міської ради, враховуючи військову агресію Російської Федерації проти України, зокрема, анек%
сію АР Крим та окупацію частини територій Донецької і Луганської областей, що призвела до тисяч жертв се%
ред громадян України, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Вважати�та	ими,�що�не�є�містами-побрати-

мами�та�ре�іонами-побратимами�міста�Києва

міста�та�ре�іони�Російсь	ої�Федерації�з�ідно�з�пе-

релі	ом,�наведеним���додат	��до�цьо�о�рішення.

2,�Ви	онавчом��ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

ди�(Київсь	ій�місь	ій�державній�адміністрації):

2.1.�Вжити�ор�анізаційно-правові�заходи�що-

до�припинення�дії�двосторонніх�до�оворів,���од,

меморанд�мів,�прото	олів�та�інших�до	�мен-

тів,�що�б�ли�підписні�з�містами�та�ре�іонами,

зазначеними�в�додат	��до�цьо�о�рішення.

2.2.�Повідомити�відповідні�ор�ани�та�поса-

дових�осіб�міст�та�ре�іонів,�що�зазначені�в�до-

дат	��до�цьо�о�рішення,�про�прийняття�цьо�о

рішення.

3.�Це�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь	ої�місь	ої�ра-

ди�«Хрещати	».

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

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз	ів.
Київський міський голова 

В. Кличко

Перелік двосторонніх угод про побратимські відносини міста Києва 
з містами та регіонами, розташованими на території Російської Федерації,

що підлягають розірванню Київською міською радою

№ Місто/ регіон,
розташований на території
Російської Федерації

Підстава виникнення правовідносин

1. м. Москва Угода про взаємне співробітництво між держадміністрацією Києва та Урядом
Москви , від 22 жовтня 1992 року

2. м. Волгоград Протокол про наміри співробітництва між Київською міською державною
адміністрацією та адміністрацією Волгограда в торгово&економічній, науково&
технічній та культурній галузях від 11 липня 2001 року

3. м. Санкт&Петербург Меморандум про співробітництво між містом Києвом (Україна) і містом Санкт&
Петербург (Російська Федерація) від 23 червня 2001 року

4. м. Улан&Уде Протокол про наміри співробітництва між Київською міською державною
адміністрацією та Адміністрацією м. Улан&Уде в торгово&економічній, науково&
технічній та культурній галузях від 08 жовтня 2001 року 
Угода між Київською міською державною адміністрацією і Адміністрацією міста
Улан&Уде про співробітництво в торговельно&економічній, науково&технічній,
гуманітарній і культурній галузях від 26 лютого 2002 року

5. Республіка Комі Угода з Республікою Комі від 6 грудня 2001 року

6. м. Махачкала Протокол о дружбе и сотрудничестве между городами Киев (Украйна) и
Махачкала (Республика Дагестан Российской Федерации) от 5 марта 2004
года

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до Положення про Департамент (Центр) 
надання адміністративних послуг виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 124/124 від 3 березня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги»,

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», поста%
нови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення
про центр надання адміністративних послуг», з метою підвищення ефективності надання адміністративних
послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб%підприємців Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�Положення�про�Депар-

тамент�(Центр)�надання�адміністративних�по-

сл���ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

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

затверджено�о�рішенням�Київсь	ої�місь	ої�ра-

ди�від�02�	вітня�2015�ро	��№ 318/1183,�ви	лав-

ши�йо�о�в�новій�реда	ції,�що�додається.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��а-

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

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

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

ради�з�питань�ре�ламент��та�деп�татсь	ої�ети-

	и.
Київський міський голови В. Кличко

Додато	

до�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради

03.03.2016�№�124/124

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПОСЛУГ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
(нова�реда	ція)

(Ідентифі	аційний�	од�юридичної�особи —�39785346)

Київ�2016

1.�Департамент�(Центр)�надання�адміністративних�посл���ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь-

	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�(далі —�Центр) —�стр�	т�рний�підрозділ�ви-

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

для�надання�адміністративних�посл��.

З�метою�забезпечення�належної�дост�пності�адміністративних�посл���рішенням�Київсь	ої

місь	ої�ради�мож�ть��творюватися�територіальні�підрозділи�Центр�.

2.�Центр���своїй�діяльності�	ер�ється�Констит�цією�та�за	онами�У	раїни,�а	тами�Президента

У	раїни�і�Кабінет��Міністрів�У	раїни,�рішеннями�центральних�та�місцевих�ор�анів�ви	онавчої�вла-

ди,�рішеннями�Київсь	ої�місь	ої�ради,�розпорядженнями�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої

ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�розпорядженнями�Київсь	о�о�місь	о�о��оло-

ви,�цим�Положенням.

3.�Основними�завданнями�Центр��є:

3.1.�Ор�анізація�надання�адміністративних�посл�����най	оротший�стро	�та�за�мінімальної�	іль-

	ості�відвід�вань�с�б’є	тів�звернень.

3.2.�Спрощення�процед�ри�отримання�адміністративних�посл���та�поліпшення�я	ості�їх�на-

дання.

3.3.�Забезпечення�інформ�вання�с�б’є	тів�звернень�про�вимо�и�та�порядо	�надання�адмініс-

тративних�посл��,�що�надаються�через�адміністратора.

3.4.�Участь���під�отовці�пропозицій�до�прое	т��Про�рами�е	ономічно�о�і�соціально�о�розвит-

	��міста�Києва�на�відповідний�рі	.

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення Національній академії внутрішніх справ 

земельних ділянок для обслуговування та експлуатації 
навчальних корпусів та гуртожитку на вул. Кудряшова, 8%10 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 174/2077 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер%
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само%
врядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь%
ка рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое	т�земле�строю�щодо

відведення�Національній�а	адемії�вн�трішніх

справ�земельних�діляно	�за�альною�площею

1,6240��а,�з�них�площею�1,4891��а�(	адастро-

вий�номер�8000000000:72:143:0005)�та�пло-

щею� 0,1349� �а� (	адастровий� номер

8000000000:72:143:0105)�для�обсл��ов�вання

та�е	спл�атації�навчальних�	орп�сів�та���рто-

жит	��на�в�л.�К�дряшова,�8-10���Солом’янсь	о-

м��районі�м.�Києва�(	ате�орія�земель —�землі

житлової�та��ромадсь	ої�заб�дови,�заява�ДЦ

№ 01005-000180346-014�від�30.06.2015,�спра-

ва�А-0519).

2.�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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
16 áåðåçíÿ 2016 ð.
¹28(4798)

4

3.5.�Внесення�пропозицій�щодо�прое	т��бюджет��міста�Києва.

3.6.�Забезпечення�ефе	тивно�о�і�цільово�о�ви	ористання�бюджетних�	оштів.

3.7.�Участь���під�отовці�заходів�щодо�місь	о�о�розвит	�.

3.8.�Участь���по�одженні�прое	тів�нормативно-правових�а	тів,�розроблених�іншими�ор�ана-

ми�ви	онавчої�влади.

3.9.�Участь���розробленні�прое	тів�розпоряджень�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�прое	тів�нормативно-правових�а	тів,��оловними�роз-

робни	ами�я	их�є�інші�стр�	т�рні�підрозділи�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої

місь	ої�державної�адміністрації).

3.10.�Під�отов	а,�самостійно�або�разом�з�іншими�підрозділами,�інформаційних�та�аналітич-

них�матеріалів�для�подання�їх�Київсь	ом��місь	ом���олові.

3.11.�Забезпечення�здійснення�заходів�щодо�запобі�ання�і�протидії�	ор�пції.

3.12.�Участь���під�отовці�прое	тів���од,�до�оворів,�меморанд�мів,�прото	олів�з�стрічей�деле-

�ацій�і�робочих��р�п���межах�повноважень�Центр�.

3.13.�Роз�ляд�в��становленом��за	онодавством�поряд	��звернень��ромадян.

3.14.�Опрацювання�запитів�і�звернень�народних�деп�татів�У	раїни�та�деп�татів�Київсь	ої�місь-

	ої�ради.

3.15.�Забезпечення�дост�п��до�п�блічної�інформації,�розпорядни	ом�я	ої�є�Центр.

3.16.�Інформ�вання�населення�про�стан�здійснення�визначених�за	оном�повноважень.

3.17.�Забезпечення�в�межах�повноважень�Центр��реалізації�державної�політи	и�стосовно�за-

хист��інформації�з�обмеженим�дост�пом�та�від	ритих�інформаційних�рес�рсів.

3.18.�Участь���вирішенні�відповідно�до�за	онодавства�	оле	тивних�тр�дових�спорів�(	онфлі	-

тів).

3.19.�Забезпечення�захист��персональних�даних.

3.20.�Здійснення�інших�передбачених�за	оном�повноважень.

4.�Центр�має�право:

4.1.�Одерж�вати�в��становленом��за	онодавством�поряд	��від�інших�стр�	т�рних�підрозділів

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

�станов�та�ор�анізацій�(незалежно�від�форми�власності)�та�їх�посадових�осіб�інформацію,�до-

	�менти�і�матеріали,�необхідні�для�ви	онання�по	ладених�на�Центр�завдань.

4.2.�Зал�чати�до�ви	онання�о	ремих�робіт,��часті���вивченні�о	ремих�питань�спеціалістів,�фа-

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

	ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�(за�по�одженням�з�їх�	ерівни-

	ами),�представни	ів��ромадсь	их�об’єднань�(за�з�одою).

4.3.�Вносити�в��становленом��поряд	��пропозиції�щодо��дос	оналення�роботи�ви	онавчо�о

ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�щодо�надання�адмініс-

тративних�посл��.

4.4.�Корист�ватись�в��становленом��поряд	��інформаційними�базами�ор�анів�ви	онавчої�вла-

ди,�системами�зв’яз	��і�	ом�ні	ацій,�мережами�спеціально�о�зв’яз	��та�іншими�технічними�за-

собами.

4.5.�С	ли	ати�в��становленом��поряд	��наради,�проводити�семінари�та�	онференції�з�питань,

що�належать�до�	омпетенції�Центр�.

4.6.�За�дор�ченням�представляти�інтереси�Київсь	ої�місь	ої�ради,�ви	онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�та�Київсь	о�о�місь	о�о��олови�в

с�дах�з�питань,�віднесених�до�	омпетенції.

4.7.�Проводити�процед�ри�за	�півлі�товарів,�робіт�та�посл���за�	ошти�місцево�о�бюджет�.

5.�Центр�в��становленом��за	онодавством�поряд	��та���межах�повноважень�взаємодіє�з�ін-

шими�стр�	т�рними�підрозділами�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої

державної�адміністрації),�апаратом�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь-

	ої�державної�адміністрації),�Київсь	ою�місь	ою�радою,�територіальними�ор�анами�міністерств,

інших�центральних�ор�анів�ви	онавчої�влади,�а�та	ож�підприємствами,��становами�та�ор�аніза-

ціями�з�метою�створення��мов�для�провадження�послідовної�та��з�одженої�діяльності�щодо

стро	ів,�періодичності�одержання�і�передачі�інформації,�необхідної�для�належно�о�ви	онання

по	ладених�на�Центр�завдань�та�здійснення�запланованих�заходів.

6.�Центром�забезпеч�ється�надання�адміністративних�посл���через�адміністратора�шляхом�йо-

�о�взаємодії�із�с�б’є	тами�надання�адміністративних�посл��.

Перелі	�адміністративних�посл��,�я	і�надаються�через�Центр,�визначається�рішенням�Київ-

сь	ої�місь	ої�ради.

Перелі	�адміністративних�посл��,�я	і�надаються�через�Центр,�с�б’є	тами�надання�я	их�є�ор-

�ани�ви	онавчої�влади,�визначається�рішенням�Київсь	ої�місь	ої�ради�та�в	лючає�адміністра-

тивні�посл��и�ор�анів�ви	онавчої�влади,�перелі	�я	их�затвердж�ється�Кабінетом�Міністрів�У	ра-

їни.

7.�В�Центрі�за�рішенням�Київсь	ої�місь	ої�ради�та	ож�може�здійснюватися�прийняття�звітів,

де	ларацій�та�с	ар�,�роз�ляд�я	их�віднесено�до�повноважень�Київсь	ої�місь	ої�ради�та�ви	онав-

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

8.�У�приміщенні,�де�розміщ�ється�Центр,�мож�ть�надаватися�с�п�тні�посл��и�(ви�отовлення

	опій�до	�ментів,�ламін�вання,�фото�раф�вання,�продаж�	анцелярсь	их�товарів,�надання�бан-

	івсь	их�посл���тощо).

9.�С	ладовою�частиною�Центр��є�підрозділ�адміністраторів�мобільно�о�реа��вання,�я	ий�за-

безпеч�є�оперативне�надання�допомо�и�відділам�(центрам)�надання�адміністративних�посл���апа-

ратів�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій���прийомі�с�б’є	тів�звернення�з�метою

�с�нення�чер����відділах�(центрах)�надання�адміністративних�посл���апаратів�районних�в�місті

Києві�державних�адміністрацій.

10.�Центр�здійснює�методоло�ічне�та�ор�анізаційне�забезпечення�Центрів�надання�адміністра-

тивних�посл���районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

Центр�забезпеч�є�	оординацію�діяльності�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій��

сфері�державної�реєстрації�юридичних�осіб�та�фізичних�осіб-підприємців,�перевіряє�стан�надан-

ня�адміністративних�посл�����цій�сфері,�надає�ре	омендації�щодо�йо�о�поліпшення�і�вносить

пропозиції�про��с�нення�виявлених�недолі	ів.

11.�С�б’є	т�звернення�для�отримання�адміністративної�посл��и�в�Центрі�звертається�до�ад-

міністратора,�я	ий�ор�анізов�є�надання�адміністративних�посл���та/або�подає�в��становлено-

м��поряд	��вичерпний�перелі	�до	�ментів�через�веб-портал�надання�адміністративних�посл��,

��том��числі�із�застос�ванням�еле	тронно�о�цифрово�о�підпис�,�Карт	и�	иянина,�інших�засобів

а�тентифі	ації�особи.

12.�Адміністратор�призначається�на�посад��та�звільняється�з�посади�Київсь	им�місь	им��о-

ловою�за�поданням�дире	тора�Центр��та�по�одженням�із�заст�пни	ом��олови�Київсь	ої�місь	ої

державної�адміністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз	ів.

На�посад��адміністратора�призначається�особа,�я	а�має�вищ��освіт��відповідно�о�професій-

но�о�спрям�вання�за�освітньо-	валіфі	аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста,�стаж�роботи�за�фа-

хом�на�державній�сл�жбі�не�менше�2�ро	ів,�або�стаж�роботи�за�фахом���сферах��правління�не

менше�3�ро	ів�при�необхідності,�виходячи�із�ви	онання�стр�	т�рним�підрозділом�основних�зав-

дань�та�ф�н	цій.

13.�Адміністратор�має�іменн��печат	��(штамп),���том��числі�еле	тронн�,�із�зазначенням�йо-

�о�прізвища,�імені,�по�бать	ові�та�наймен�вання�Центр�.�Адміністратор�має�еле	тронний�циф-

ровий�підпис.

14.�Основними�завданнями�адміністратора�є:

14.1.�Надання�с�б’є	там�звернень�вичерпної�інформації�і�	онс�льтацій�щодо�вимо��та�по-

ряд	��надання�адміністративних�посл��.

14.2.�Прийняття�від�с�б’є	тів�звернень�до	�ментів,�необхідних�для�надання�адміністративних

посл��,���том��числі�в�еле	тронном��форматі,�здійснення�їх�реєстрації�та�подання�до	�ментів

(їх�	опій)�відповідним�с�б’є	там�надання�адміністративних�посл���не�пізніше�наст�пно�о�робо-

чо�о�дня�після�їх�отримання�з�дотриманням�вимо��За	он��У	раїни�«Про�захист�персональних

даних».

14.3.�Видача�або�забезпечення�надсилання�за�допомо�ою�засобів�поштово�о�зв’яз	��с�б’-

є	там�звернень�рез�льтатів�надання�адміністративних�посл���(��том��числі�рішення�про�від-

мов��в�задоволенні�заяви�с�б’є	та�звернення),�повідомлення�про�можливість�отримання�ад-

міністративних�посл��,�оформлених�с�б’є	тами�надання�адміністративних�посл��.

14.4.�Ор�анізаційне�забезпечення�надання�адміністративних�посл���с�б’є	тами�їх�надання.

14.5.�Здійснення�	онтролю�за�додержанням�с�б’є	тами�надання�адміністративних�посл��

стро	��роз�ляд��справ�та�прийняття�рішень.

14.6.�Надання�адміністративних�посл�����випад	ах,�передбачених�за	оном.

14.7.�С	ладення�прото	олів�про�адміністративні�правопор�шення���випад	ах,�передбачених

за	оном.

14.8.�Роз�ляд�справ�про�адміністративні�правопор�шення�та�на	ладення�стя�нень���поряд-

	�,�визначеном��за	оном.

15.�Адміністратор�має�право:

15.1.�Безоплатно�одерж�вати�від�с�б’є	тів�надання�адміністративних�посл��,�підприємств,��с-

танов�та�ор�анізацій,�що�належать�до�сфери�їх��правління,�до	�менти�та�інформацію,�пов’яза-

ні�з�наданням�та	их�посл��,�в��становленом��поряд	�,���том��числі�засобами�теле	ом�ні	ацій-

но�о�зв’яз	��в�еле	тронном��форматі.

15.2.�По�одж�вати�до	�менти�(рішення)�в�інших�державних�ор�анах�та�ор�анах�місцево�о�са-

мовряд�вання,�отрим�вати�їх�виснов	и�з�метою�надання�адміністративної�посл��и�без�зал�-

чення�с�б’є	та�звернення�з�дотриманням�вимо��За	он��У	раїни�«Про�захист�персональних�да-

них».

15.3.�Інформ�вати�дире	тора�Центр��та�с�б’є	тів�надання�адміністративних�посл���про�по-

р�шення�стро	��роз�ляд��заяв�про�надання�адміністративної�посл��и,�вима�ати�вжиття�захо-

дів�до��с�нення�виявлених�пор�шень.

15.4.�Посвідч�вати�власним�підписом�(��том��числі�еле	тронним�цифровим)�та�печат	ою

(штампом)�(��том��числі�еле	тронною)�	опії�(фото	опії)�до	�ментів�та�виписо	�з�них,�витя�ів�з

реєстрів�та�баз�даних,�я	і�необхідні�для�надання�адміністративної�посл��и.

15.5.�Пор�ш�вати�	лопотання�перед�дире	тором�Центр��щодо�вжиття�заходів�з�метою�за-

безпечення�ефе	тивної�роботи�Центр�.

16.�Центр�очолює�дире	тор,�я	ий�призначається�на�посад��та�звільняється�з�посади�Київсь	им

місь	им��оловою�в��становленом��поряд	��за�поданням�заст�пни	а��олови�Київсь	ої�місь	ої�дер-

жавної�адміністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз	ів�за�по�одженням�з�центральним�ор�а-

ном�ви	онавчої�влади�вищо�о�рівня.

На�посад��дире	тора�Центр��призначається�особа,�я	а�має�вищ��освіт��відповідно�о�профе-

сійно�о�спрям�вання�за�освітньо-	валіфі	аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста,�стаж�роботи�за

фахом�на�державній�сл�жбі�не�менше�3�ро	ів,�або�стаж�роботи�за�фахом�на�	ерівних�посадах

в�інших�сферах�е	ономі	и�не�менше�5�ро	ів�при�необхідності,�виходячи�із�ви	онання�стр�	т�р-

ним�підрозділом�основних�завдань�та�ф�н	цій.

17.�Дире	тор�Центр��відповідно�до�завдань,�по	ладених�на�Центр:

17.1.�Здійснює�	ерівництво�діяльністю�Центр�,�несе�персональн��відповідальність�за�ви	о-

нання�по	ладених�на�Центр�завдань.

17.2.�Вносить�на�роз�ляд�Київсь	о�о�місь	о�о��олови�та�заст�пни	а��олови�Київсь	ої�місь	ої

державної�адміністрації,�відповідно�до�розподіл��обов’яз	ів,�прое	ти�розпорядчих�до	�ментів

з�питань,�що�належать�до�	омпетенції�Центр�.

17.3.�Забезпеч�є�ви	онання�дор�чень�Київсь	о�о�місь	о�о��олови�та�заст�пни	а��олови�Ки-

ївсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз	ів,�перспе	тивних�і�по-

точних�планів�діяльності�Центр�.

17.4.�Гот�є�і�подає�на�затвердження�в��становленом��поряд	��Положення�про�Центр�надан-

ня�адміністративних�посл���ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�дер-

жавної�адміністрації),�внесення�змін�до�ньо�о�і�стр�	т�ри.

17.5.�Затвердж�є�в��становленом��поряд	��положення�про�стр�	т�рні�підрозділи�Центр�,

ре�ламент�роботи�стр�	т�рних�підрозділів�Центр��та�посадові�інстр�	ції�працівни	ів.

17.6.�Подає�на�затвердження�в��становленом��поряд	��штатний�розпис�Центр��в�межах��ра-

ничної�чисельності�і�фонд��оплати�праці�йо�о�працівни	ів.

17.7.�Призначає�на�посади�та�звільняє�з�посад�працівни	ів�Центр�.

17.8.�Визначає�завдання�і�розподіляє�обов’яз	и�між�працівни	ами�Центр�,�забезпеч�є�під-

вищення�їх�	валіфі	ації.

Контролює�стан�ви	онавсь	ої�дисципліни.

Застосов�є�до�працівни	ів�та�адміністраторів�Центр��заохочення�та�заходи�дисциплінарно-

�о�стя�нення.

Надає�адміністраторам�та�працівни	ам�Центр��відп�ст	и,�передбачені�за	онодавством.

Виплач�є�адміністраторам�та�працівни	ам�Центр����встановленом��поряд	�:

— матеріальн��допомо���на�оздоровлення���разі�оформлення�ними�щорічних�відп�сто	;

— матеріальн��допомо���для�вирішення�соціально-поб�тових�питань.�Виплати�здійснюють-

ся�в�межах�	оштів,�передбачених�на�оплат��праці�працівни	ів�та�адміністраторів�Центр�.

17.9.�Ор�анізов�є�діяльність�Центр�,���том��числі�щодо�взаємодії�із�с�б’є	тами�надання�ад-

міністративних�посл��,�вживає�заходів�до�підвищення�ефе	тивності�роботи�Центр�.

17.10.�Розпоряджається�	оштами�в�межах�затверджено�о�в��становленом��поряд	��	ошто-

рис��Центр�,�несе�персональн��відповідальність�за�їх�цільове�ви	ористання.

17.11.�Координ�є�діяльність�адміністраторів,�	онтролює�я	ість�та�своєчасність�ви	онання�ни-

ми�обов’яз	ів.

17.12.�Ор�анізов�є�інформаційне�забезпечення�роботи�Центр�,�робот��із�засобами�масової

інформації,�визначає�зміст�та�час�проведення�інформаційних�заходів.

17.13.�Видає�в�межах�	омпетенції�на	ази,�ор�анізов�є�і�	онтролює�їх�ви	онання.

На	ази�дире	тора�Центр�,�я	і�зачіпають�права,�свободи�та�за	онні�інтереси��ромадян�або�ма-

ють�міжвідомчий�хара	тер,�підля�ають�державній�реєстрації�в�Головном��територіальном�

�правлінні�юстиції���м.�Києві�в��становленом��поряд	�.

На	ази,�я	і�є�ре��ляторними�а	тами,�розробляються,�роз�лядаються,�приймаються�та�опри-

люднюються���поряд	�,�встановленом��за	онодавством�У	раїни.

17.14.�С	ли	ає�в��становленом��поряд	��наради�з�питань,�що�належать�до�йо�о�	омпетен-

ції.
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17.15.�Може�входити�до�с	лад��	оле�ії�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої

місь	ої�державної�адміністрації).

17.16.�Вносить�пропозиції�щодо�роз�ляд��на�засіданнях�	оле�ії�питань,�що�належать�до�	ом-

петенції�Центр�.

17.17.�Може�брати��часть���роботі�Київсь	ої�місь	ої�ради.

17.18.�Представляє�інтереси�Центр����взаємовідносинах�з�іншими�стр�	т�рними�підрозділами

ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�з�міністерства-

ми,�іншими�центральними�ор�анами�ви	онавчої�влади,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�під-

приємствами,��становами�та�ор�анізаціями.

17.19.�Без�дор�чення�представляє�інтереси�Центр��в�підприємствах,��становах,�ор�анізаціях�та

ор�анах��правління,��	ладає�від�імені�Центр��до�овори,�надає�відповідні�дор�чення.

17.20.�Сприяє�створенню�належних��мов�праці�в�Центрі,�вносить�пропозиції�заст�пни	���олови

Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації,�відповідно�до�розподіл��обов’яз	ів,�щодо�матеріально-

технічно�о�забезпечення�Центр�.

17.21.�Роз�лядає�с	ар�и�на�діяльність�чи�бездіяльність�адміністраторів.

17.22.�Ви	он�є�інші�повноваження�з�ідно�з�а	тами�за	онодавства�та�з�ідно�з�цим�Положенням.

17.23.�Звіт�є�перед�Київсь	им�місь	им��оловою�про�ви	онання�по	ладених�на�Центр�завдань�та

затверджених�планів�роботи.

17.24.�Ви	ористов�є���повся	денній�діяльності�інформаційно-	ом�ні	аційні�техноло�ії,���том��чис-

лі�еле	тронний�цифровий�підпис.

17.25.�По�одж�є�призначення�на�посади�та�звільнення�з�посад�	ерівни	ів�стр�	т�рних�підрозді-

лів�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�в�межах�своєї�	омпетенції.

18.�Дире	тор�Центр��має�заст�пни	ів,�я	і�за�йо�о�поданням,�по�одженим�із�заст�пни	ом��олови

Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз	ів,�призначаються�на�по-

сади�та�звільняються�з�посад�Київсь	им�місь	им��оловою.

Кваліфі	аційні�вимо�и�до�заст�пни	ів�дире	тора�Центр�:�вища�освіта�відповідно�о�професійно-

�о�спрям�вання�за�освітньо-	валіфі	аційним�рівнем�ма�істра�або�спеціаліста,�стаж�роботи�за�фа-

хом�на�державній�сл�жбі�(ор�анів�місцево�о�самовряд�вання)�на�	ерівних�посадах�не�менше�3-х�ро-

	ів�або�стаж�роботи�за�фахом�на�	ерівних�посадах�в�інших�сферах�е	ономі	и�не�менше�4-х�ро	ів.

19.�Час�прийом��с�б’є	тів�звернень�в�Центрі�становить�не�менше�шести�днів�на�тиждень�та�се-

ми��один�на�день�без�перерви�на�обід�і�є�за�альним�(єдиним)�для�всіх�адміністративних�посл��,�що

надаються�через�Центр.�Центр�два�дні�на�тиждень�(вівторо	,�четвер)�здійснює�прийом�

с�б’є	тів�звернень�до�20-ї��одини�та�в�с�бот��до�16-ї��одини.

20.�Для�здійснення�ф�н	цій,�по	ладених�на�Центр�надання�адміністративних�посл���ви	онавчо-

�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�дире	тор�та�працівни-

	и�наділяються�правами,�ви	он�ють�обов’яз	и�і�нес�ть�відповідальність�відповідно�до�чинно�о�за-

	онодавства,�інших�нормативно-правових�а	тів,�що�ре��люють�порядо	�і��мови�проходження�держ-

сл�жби,�а�та	ож�правил�вн�трішньо�о�тр�дово�о�розпоряд	��працівни	ів�стр�	т�рно�о�підрозділ�

ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�і�цьо�о�Поло-

ження.

Адміністратори�Центр��забезпеч�ються�спеціальним�одя�ом�та�зна	ами�розрізнення,�опис�та

перелі	�я	их�затвердж�ється�ви	онавчим�ор�аном�Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ою�місь	ою�дер-

жавною�адміністрацією).

По	ладення�на�Центр�обов’яз	ів,�не�передбачених�цим�Положенням,�і�та	их,�що�не�стос�ються

питань�роботи�Центр�,�не�доп�с	ається.

21.�Центр�під�час�ви	онання�по	ладених�на�ньо�о�завдань�взаємодіє�з�центральними�та�місце-

вими�ор�анами�ви	онавчої�влади,�іншими�державними�ор�анами,�ор�анами�місцево�о�самовряд�-

вання,�підприємствами,��становами�або�ор�анізаціями.

22.�Дире	тор�Центр��щомісячно�до�25�числа�с	ладає��рафі	�чер��вань�адміністраторів�на�на-

ст�пний�місяць�з�врах�ванням�вимо��статті�50�Коде	с��за	онів�про�працю�У	раїни�та�підп�н	т��3�час-

тини�др��ої�статті�6�За	он��У	раїни�«Про�адміністративні�посл��и».

23.�У�Центрі�для�вирішення�питань,�що�належать�до�йо�о�	омпетенції,�може��творюватися�	оле-

�ія�я	�	онс�льтативно-дорадчий�ор�ан���с	ладі�дире	тора�Центр��(�олови�	оле�ії),�заст�пни	ів�ди-

ре	тора�Центр��(за�посадою),�інших�відповідальних�працівни	ів�Центр�.

До�с	лад��	оле�ії�мож�ть�входити�деп�тати�Київсь	ої�місь	ої�ради,�	ерівни	и�інших�стр�	т�рних

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

інших��станов,�ор�анізацій.

С	лад�	оле�ії�затвердж�ється�розпорядженням�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Ки-

ївсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�за�поданням�дире	тора�Центр�.

Рішення�	оле�ії�провадяться�в�життя�на	азами�дире	тора�Центр�.

24.�На	ази�дире	тора�Центр��в�разі�пор�шення�прав��ромадян,�ор�анів�місцево�о�самовряд�ван-

ня,�підприємств,��станов�і�ор�анізацій�мож�ть�б�ти�ос	аржені�в��становленом��поряд	�.

25.�Для�роз�ляд��на�	ових�ре	омендацій�і�пропозицій�щодо�реалізації�основних�напрямів�діяль-

ності�Центр��та�вирішення�інших�питань�при�Центрі�мож�ть��творюватися�	онс�льтативно-дорад-

чі�ор�ани.�С	лад�та	их�	онс�льтативно-дорадчих�ор�анів�та�положення�про�них�затвердж�ються

на	азом�дире	тора�Центр�.

26.�Центр��трим�ється�за�рах�но	�	оштів�бюджет��міста�Києва.�Гранична�чисельність�працівни-

	ів�Центр��затвердж�ється�розпорядженням�Київсь	о�о�місь	о�о��олови.

Штатний�розпис�Центр��затвердж�ється�Київсь	им�місь	им��оловою�після�йо�о�попередньої�е	с-

пертизи���Департаменті�фінансів�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�дер-

жавної�адміністрації).

Стр�	т�ра�Центр��затвердж�ється�розпорядженням�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради

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

27.�Майно�Центр��належить�до�	ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва�і�за	ріп-

лене�за�Центром�на�праві�оперативно�о��правління.

Центр�має�право�ви	лючно�за�з�одою�власни	а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�:�надавати�в

оренд��або�в�безоплатне�	орист�вання�(позич	�),�передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�облад-

нання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та	ож�спис�вати�з�баланс��основні�засоби�в��становленом��за-

	оном�поряд	�.

28.�Центр�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь	ий�облі	�рез�льтатів�своєї�діяльності�і�надає�фі-

нансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд	�,�встановленом��чинним�за	онодавством�У	раїни.

Фінансова�звітність�Центр��надається�Департамент��	ом�нальної�власності�м.�Києва�ви	онавчо�о

ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�в��становленом��поряд	�.

29.�Центр�є�юридичною�особою�п�блічно�о�права,�має�самостійний�баланс,�розрах�н	овий�та�ін-

ші�рах�н	и�в�ор�анах�Державної�	азначейсь	ої�сл�жби,�печат	��із�зображенням�Державно�о�Гер-

ба�У	раїни�і�своїм�наймен�ванням,�інші�печат	и�й�штампи,�блан	и,�інші�ре	візити,���том��числі�еле	-

тронні.

Місцезнаходження�Центр�:�м.�Київ,�Дніпровсь	а�набережна,�19-б.

30.�Припинення�Центр��здійснюється�за�рішенням�Київсь	ої�місь	ої�ради�в�поряд	�,�визначе-

ном��за	онодавством�У	раїни.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про надання земельної ділянки комунальному 
підприємству з питань будівництва житлових будинків 
«Житлоінвестбуд%УКБ» для влаштування, експлуатації 

та обслуговування автостоянки (паркінгу) 
та благоустрою території в межах 

вулиць Богдана Хмельницького, Михайла Коцюбинського 
та В’ячеслава Липинського у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 145/145 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк%
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши про%
ект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое	т�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�ділян	и�	ом�нальном��під-

приємств��з�питань�б�дівництва�житлових�б�-

дин	ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�для�влашт�ван-

ня,�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�автостоян-

	и�(пар	ін��)�та�бла�о�строю�території�в�межах

в�лиць�Бо�дана�Хмельниць	о�о,�Михайла�Ко-

цюбинсь	о�о�та�В’ячеслава�Липинсь	о�о���Шев-

чен	івсь	ом��районі�м.�Києва�(	ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь	ої�заб�-

дови,�заява�ДЦ�від�22.01.2016�№ 01113-

000200318-014,�справа�Д-7463).

2.�Надати�	ом�нальном��підприємств��з�пи-

тань�б�дівництва�житлових�б�дин	ів�«Житлоін-

вестб�д-УКБ»,�за��мови�ви	онання�п�н	т��3�цьо-

�о�рішення,�в�постійне�	орист�вання�земельн�

ділян	��площею�0,2236��а�(	адастровий�номер

8000000000:88:199:0014)�для�влашт�вання,�е	с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�автостоян	и�(пар-

	ін��)�та�бла�о�строю�території�в�межах�в�лиць

Бо�дана�Хмельниць	о�о,�Михайла�Коцюбинсь	о-

�о�та�В’ячеслава�Липинсь	о�о���Шевчен	івсь	о-

м��районі�м.�Києва�із�земель�	ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Ком�нальном��підприємств��з�питань�б�-

дівництва�житлових�б�дин	ів�«Житлоінвестб�д-

УКБ»:

3.1.�Ви	он�вати�обов’яз	и�земле	орист�ва-

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

	оде	с��У	раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

	ладання�нових,�ремонт��та�е	спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян	и.

3.3.�Ви	онати�вимо�и,�ви	ладені�в�листах�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте	т�ри�від

28.01.2016�№ 1055/0/12-4/19-16,�Головно�о

�правління�Держ�ео	адастр����м.�Києві�від

29.01.2016�№ 19-26-7777.31-64/35-16.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд	�.

3.5.�У�разі�необхідності�проведення�ре	он-

стр�	ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформ-

лення�дозвільної,�прое	тно-	ошторисної�до	�-

ментації�виріш�вати�в�поряд	�,�визначеном�

за	онодавством�У	раїни.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�постійно�о�	орист�вання�на�земель-

н��ділян	����поряд	�,�встановленом��За	оном

У	раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

3.7.�Питання�пайової��часті�та��	ладення�з

Департаментом�е	ономі	и�та�інвестицій�ви	о-

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд	��та

випад	ах,�встановлених�за	онодавством.

4.�Попередити�земле	орист�вача,�що�пра-

во�	орист�вання�земельною�ділян	ою�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно�о�	оде	с��У	раїни.

5.�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

Про порядок денний пленарного засідання
І сесії Київради VIII скликання 03.03.2016

Рішення Київської міської ради № 115/115 від 3 березня 2016 року
Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська

міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд	��денно�о�пленарно�о�засі-

дання�І�сесії�Київради�VIII�с	ли	ання�03.03.2016

та	і�питання:

1.�Про�підтрим	��деп�татсь	их�запитів�ор�а-

нам�та�посадовим�особам.

2.�Про�затвердження�план��роботи�Київсь	ої

місь	ої�ради�VIII�с	ли	ання�на�2016�рі	.

З.�Про�звернення�Київсь	ої�місь	ої�ради�до

Верховної�Ради�У	раїни�стосовно�внесення�змін

до�За	он��У	раїни�«Про�ре��лювання�містоб�-

дівної�діяльності»�щодо�пайової��часті�при�жит-

ловом��б�дівництві.

4.�Про�внесення�змін�та�доповнень�до�рішен-

ня�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�17.12.2015�№ 25/25

«Про�затвердження�план��діяльності�Київсь	ої

місь	ої�ради�з�під�отов	и�прое	тів�ре��лятор-

них�а	тів�на�2016�рі	».

5.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь	ої

місь	ої�ради�від�01.12.2015�№ 4/4�«Про�перелі	

та�с	лад�постійних�	омісій�Київсь	ої�місь	ої�ра-

ди�VIII�с	ли	ання».

6.�Про�пор�шення�перед�Головою�Верховної

Ради�У	раїни�	лопотання�про�на�ородження�Гра-

мотою�Верховної�Ради�У	раїни�тр�дово�о�	о-

ле	тив��У	раїнсь	о�о���манітарно�о�ліцею�Ки-

ївсь	о�о�національно�о��ніверситет��імені�Тара-

са�Шевчен	а.

7.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь	ої

місь	ої�ради�від�08�жовтня�2015�ро	��№ 103/2006

«Про�затвердження�Положення�про�порядо	�по-

дання�та�роз�ляд��еле	тронних�петицій».

8.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор�ан�

самоор�анізації�населення�«Б�дин	овий�	омітет

«Проспе	т�Повітрофлотсь	ий,�21/2,�в�лиця�Оле	-

сія�Шов	�нен	а,�4»���Солом’янсь	ом��районі�м.

Києва.

9.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь	ої

місь	ої�ради�від�28�травня�2015�ро	��№ 578/1442

«Про�припинення�	ом�нально�о�підприємства

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

ївсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�«Київ-

сь	ий�водний�стадіон».

10.�Про�затвердження�до�овор��про�по�ашен-

ня�забор�ованості�Київсь	ої�місь	ої�ради�перед

державою.

11.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь	ої

місь	ої�ради�від�12.07.2012�№ 666/8003�«Про

надання�стат�с��с	вер��земельній�ділянці�пло-

щею�0,5��а�на�в�л.�А.�Ахматової,�43���Дарниць-

	ом��районі�м.�Києва».

12.�Про�створення�пар	��відпочин	��«Сирець-

	ий�Яр»�на�земельній�ділянці�площею�5,78��а�на

в�л.�Ризь	ій���Шевчен	івсь	ом��районі�м.�Ки-

єва.

13.�Про�надання�стат�с��с	вер��земельним�ді-

лян	ам� на� в�л.� Північній� вздовж� б�дин	ів�

№ 2-в —�46�та�на�алеї�між�б�дин	ом�№ 58�на

просп.�Героїв�Сталін�рада�та�б�дин	ом�№31�на�в�л.

Прирічній�в�Оболонсь	ом��районі�міста�Києва.

14.�Про�створення�пар	��відпочин	��на�зе-

мельній�ділянці�площею�7,1329��а�в��рочищі�На-

тал	а�в�Оболонсь	ом��районі�м.�Києва.
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15.�Про�затвердження�Місь	ої�	омпле	сної�ці-

льової�про�рами�«Освіта�Києва.�2016-2018�ро-

	и».

16.�Про�затвердження�місь	ої�цільової�про-

�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч�	иянам»�на�2016-

2018�ро	и».

17.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь	ої

місь	ої�ради�№ 6/1909�від�24�вересня�2015�ро-

	��«Про�розірвання�до�овор��оренди�земельної

ділян	и�площею�0,9289��а�на�в�л.�Глибочиць-

	ій,�5���Шевчен	івсь	ом��районі�м.�Києва,��	ла-

дено�о�між�Київсь	ою�місь	ою�радою�та�Релі-

�ійним��правлінням�Цер	ви�Іс�са�Христа�Свя-

тих�Останніх�Днів�в�У	раїні�№ 91-6-00490�від

26.09.2005».

18.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь	ої

місь	ої�ради�від�09�жовтня�2014�ро	��№ 271/271

«Про�надання�додат	ових�піль��та��арантій��час-

ни	ам�антитерористичної�операції�та�членам�їх

сімей».

19.�Про�надання�додат	ових�піль��та��аран-

тій�сім’ям�Героїв�Небесної�Сотні.

20.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь	ої

місь	ої�ради�від�08�жовтня�2015�ро	��№ 140/2043

«Про�надання�з�оди�на�безоплатне�прийняття

до�	ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�цілісних�майнових�	омпле	-

сів»�(від�11.11.2015�№ 08/231-2445)�(прийнято

за	основ	17.12.2015).

21.�Про�надання�дозвол��на�знесення�та�спи-

сання�теплиці,�я	а�розташована�на�території�се-

редньої�за�альноосвітньої�ш	оли�І-ІІІ�ст�пенів

№ 158�м.�Києва�на�в�л.�С.�Стальсь	о�о,�12�(від

29.12.2015�№ 08/231-347/ПР).

22.�Про�надання�дозвол��	ом�нальном��під-

приємств��«Поділ-Бла�о�стрій»�на�списання

шляхом�продаж��транспортно�о�засоб��(від

29.12.2015�№ 08/231-346/ПР).

23.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень�	ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�(від�05.10.2015�№ 08/231-2351/ПР).

24.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень�	ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�(від�02.11.2015�№ 08/231-2429/ПР).

25.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень�	ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�(від�28.12.2015�№ 08/231-328/ПР).

26.�Про�продовження�стро	��завершення�б�-

дівництва�об’є	тів�незавершено�о�б�дівниц-

тва —�профіла	торію�на�200�місць�та�їдальні�на

720�місць�на�25-м��	м�Хар	івсь	о�о�шосе�(від

30.12.2015�№ 08/231-376/ПР).

27.�Про�зміни�до�Положення�про�Департа-

мент�земельних�рес�рсів�ви	онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�(А-22242).

28.�Про�дея	і�питання�здійснення�ви	онавчим

ор�аном�Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ою�місь-

	ою�державною�адміністрацією)�повноважень��

сфері�	омпле	сної�ре	онстр�	ції�	варталів�(мі	-

рорайонів)�застаріло�о�житлово�о�фонд�.

29.�Про�надання�земельної�ділян	и�	ом�наль-

ном��підприємств��з�питань�б�дівництва�жит-

лових�б�дин	ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�для�влаш-

т�вання,�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�авто-

стоян	и�(пар	ін��)�та�бла�о�строю�території�в

межах�в�лиць�Бо�дана�Хмельниць	о�о,�Михай-

ла�Коцюбинсь	о�о�та�В’ячеслава�Липинсь	о�о��

Шевчен	івсь	ом��районі�м.�Києва�(Д-7463).

30.�Про�передач��земельної�ділян	и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«СІТІКОМ-

ФОРТГРУП»�для�б�дівництва�об’є	та�дорожньо-

�о�сервіс��на�в�л.�Сорт�вальній,�24���Дарниць-

	ом��районі�м.�Києва�(А-22125).

31.�Про�передач��ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ІНСТИТУТ�РОЗВИТКУ�ПЕ-

РЕДОВИХ�ТЕХНОЛОГІЙ»�земельної�ділян	и�для

б�дівництва,�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�ви-

робничої�бази�на�в�л.�Ливарсь	ій,�1�літ.�«А»�в

Оболонсь	ом��районі�м.�Києва�(А-4726).

32.�Про�передач��ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ДІКЕРГОФФ�ЦЕМЕНТ�УКРА-

ЇНА»�земельної�ділян	и�для�е	спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�існ�ючо�о�цілісно�о�майново�о

	омпле	с��на�в�л.�Червонопрапорній,�26���Го-

лосіївсь	ом��районі�м.�Києва(А-8099).

33.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ДЖЕНБОРІ�ЮА»�зе-

мельної�ділян	и�для�обсл��ов�вання�та�е	спл�-

атації�б�дівель�офісно�о,�тор�овельно�о,�вироб-

ничо�о�призначення�на�просп.�Мос	овсь	ом�,

20�в�Оболонсь	ом��районі�м.�Києва�(Д-7221).

34.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Природні�прод�	ти»�земель-

ної�ділян	и�для�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання

цех��(б�дівлі�павільйонів�П-72)�на�в�л.�Борис-

пільсь	ій,�9���Дарниць	ом��районі�м.�Києва�

(Д-2788).

35.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«АПОЛЛО»�земельної�ділян	и

для�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�виробничо-

технічної�бази�на�в�л.�Здолб�нівсь	ій,�7-д���Дар-

ниць	ом��районі�м.�Києва�(А-20916).

36.�Про�надання�Б�дин	��соціально�о�пі	л�ван-

ня�земельної�ділян	и�для�е	спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�б�дин	��для�тимчасово�о�переб�ван-

ня��ромадян�без�визначено�о�місця�проживан-

ня�на�в�л.�С�здальсь	ій,�4/6���Солом’янсь	ом�

районі�м.�Києва�(А-17198).

37.�Про�надання��правлінню�	�льт�ри,�т�риз-

м��та�охорони�	�льт�рної�спадщини�Оболон-

сь	ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації�земельної�ділян	и�для�обсл��ов�вання�б�-

дівель�та�спор�д�дитячої�ш	оли�мистецтв�№ 5

на�в�л.�Маршала�Малиновсь	о�о,�11-в�в�Обо-

лонсь	ом��районі�м.�Києва�(Д-7018).

38.�Про�передач��земельної�ділян	и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«Прое	т-

Бюро»�для�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�нежит-

лової�б�дівлі�офісно�о�призначення���пров.�Ми-

хайлівсь	ом�,�10/2�(літ.�А)���Шевчен	івсь	ом�

районі�м.�Києва�(Д-7087).

39.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ГЛЕДФАРМ�ЛТД»�земельної�ді-

лян	и�для�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�не-

житлово�о,�адміністративно-офісно�о�б�дин	�

на�в�л.�Алма-Атинсь	ій,�58���Дніпровсь	ом�

районі�м.�Києва�(Д-3755).

40.�Про�передач���ромадянин��Стре	алов�

Оле���Анатолійович��земельної�ділян	и�для�е	с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�офісної�б�дівлі�на�в�л.

Івана�Мазепи,�7���Печерсь	ом��районі�м.�Києва

(А-20297).

41.�Про�надання�земельної�ділян	и�	ом�наль-

ном��не	омерційном��підприємств��«Конс�ль-

тативно-діа�ностичний�центр»�Шевчен	івсь	о-

�о�район��міста�Києва�для�е	спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�б�дівель�полі	ліні	и�на�в�л.�Са	са-

�ансь	о�о,�100���Шевчен	івсь	ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-21274).

42.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«К�зня�А»�земельної�ділян	и

для�ре	онстр�	ції,�е	спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�виробничо�о�	омпле	с��на�в�л.�Старо-

сільсь	ій,�1�(літ.�Ж)���Дніпровсь	ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-6723).

43.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ІСТРЕЙТ»�земель-

ної�ділян	и�для�ре	онстр�	ції�та�е	спл�атації�ма-

�азин��продовольчих�та�непродовольчих�това-

рів�на�просп.�Лісовом�,�4�(літ.�А)���Деснянсь	о-

м��районі�м.�Києва�(А-21913).

44.�Про�поновлення�підприємств��з�інозем-

ними�інвестиціями�«Ма	Дональдз�Ю	рейн�ЛТД»

до�овор��оренди�земельної�ділян	и�для�е	спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�за	�сочної�швид	о�о

обсл��ов�вання�на�просп.�Мос	овсь	ом�,�12-а

в�Оболонсь	ом��районі�м.�Києва�та�внесення

змін�до�ньо�о�(А-19363).

45.�Про�поновлення�	ооператив��по�б�дів-

ництв��та�е	спл�атації�індивід�альних��аражів

«Кооперативна-2»�до�овор��оренди�земельної�ді-

лян	и�для�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання��ара-

жів�на�в�л.�Сім’ї�Сосніних,�4-а���Святошинсь	о-

м��районі�м.�Києва�(А-21432).

46.�Про�поновлення�приватній�фірмі�«ВЛАДА»

до�оворів�оренди�земельних�діляно	�для�е	с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�	афе-ма�азин��на

в�л.�Стецен	а,�21���Святошинсь	ом��районі�

м.�Києва�та�внесення�змін�до�них�(А-15977).

47.�Про�поновлення�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ТУТКОВСЬКИЙ»�до�ово-

р��оренди�земельної�ділян	и�для�обсл��ов�ван-

ня�та�е	спл�атації�зони�відпочин	��та�від	ритої

автостоян	и�на�в�л.�Д�бровиць	ій,�28�в�Обо-

лонсь	ом��районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до

ньо�о�(А-21866).

48.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Автоб�д	омпле	с-К»�до�ово-

р��оренди�земельної�ділян	и�для�е	спл�атації

та�обсл��ов�вання�адміністративно-виробничих

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Резервній,�8-а�в�Обо-

лонсь	ом��районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до

ньо�о�(А-21845).

49.�Про�поновлення�п�блічном��а	ціонерно-

м��товариств��«Київсільеле	тро»�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян	и�для�е	спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�адміністративної�б�дівлі�на�в�л.�Льва

Толсто�о,�55-а���Голосіївсь	ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-19394).

50.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ЄВРОЛІФТ�СЕРВІС»�до�ово-

р��оренди�земельної�ділян	и�для�е	спл�атації

та�обсл��ов�вання�б�дівель�виробничої�бази�на

в�л.�Радистів,�64�(літера�А)���Деснянсь	ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-21796).

51.�Про�поновлення�ПРИВАТНОМУ�АКЦІО-

НЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«МТС�УКРАЇНА»�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян	и�для�ре	онстр�	-

ції�нежитлових�б�дівель�під�центр�мобільно�о

зв’яз	��з�подальшими�е	спл�атацією�та�обсл�-

�ов�ванням�на�просп.�Перемо�и,�49/2���Солом’ян-

сь	ом��районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо-

�о�(А-19447).

52.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«КОЛОС�АГРОТЕХСЕРВІС»�до-

�овор��оренди�земельної�ділян	и�для�б�дівниц-

тва�та�е	спл�атації�центр��реабілітації�та�рела	-

сації�з�ма�азинами�та�офісами�на�перетині�в�-

лиці�Костянтинівсь	ої�та�Верхньо�о�Вал����По-

дільсь	ом��районі�м.�Києва�(А-21602).

53.�Про�поновлення�обсл��ов�ючом��авто�а-

ражном��	ооператив��«Ж�ляни»�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян	и�для�е	спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання��аражів�на�просп.�Повітрофлотсь	о-

м�,�59���Солом’янсь	ом��районі�м.�Києва�

(А-21655).

54.�Про�змін��вид��ви	ористання�земельної

ділян	и�товариства�з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«МЕЛВІКС»�для�б�дівництва,�е	спл�атації�та

обсл��ов�вання��ромадсь	о�о,�тор�овельно-

офісно�о,�житлово�о,��отельно�о�	омпле	с��з

підземним�та�наземним�пар	ін�ами�та�для�бла-

�о�строю�ландшафтної�зони�на�перетині�в�л.

Борща�івсь	ої�та�просп.�Повітрофлотсь	о�о��

Шевчен	івсь	ом��районі�м.�Києва�(А-22089).

55.�Про�змін��вид��ви	ористання�земельної

ділян	и�товариства�з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«АРТІГАС»�для�б�дівництва,�е	спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�житлово�о�та�тор�овельно�о�	ом-

пле	с��на�в�л.�Рев�ць	о�о�(перетин�з�в�л.�Виш-

ня	івсь	ою)���Дарниць	ом��районі�м.�Києва�

(А-22143).

56.�Про�змін��вид��ви	ористання�земельної

ділян	и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«СОЛЛУР»�для�б�дівництва,�е	с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово-ділово�о

центр��ба�атоф�н	ціонально�о�призначення�на

перетині�в�л.�Маршала�Малиновсь	о�о�та�просп.

Оболонсь	о�о�в�Оболонсь	ом��районі�м.�Києва

та�внесення�змін�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян	и�(А-22087).

57.�Про�по�одження�технічної�до	�ментації�із

земле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян	и�на

просп.�Перемо�и,�42���Шевчен	івсь	ом��райо-

ні�м.�Києва�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТО-

ВАРИСТВУ�«КИЇВСЬКИЙ�ЗАВОД�СВІТЛОЧУТЛИ-

ВИХ�МАТЕРІАЛІВ�«ФОТОН»�для�б�дівництва,

е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово-офіс-

но�о�	омпле	с��з�тор�овими�приміщеннями,

приміщеннями�соціальної�інфрастр�	т�ри�та�під-

земним�пар	ін�ом�зі�знесенням�існ�ючих�нежит-

лових�б�дівель�(А-21735).

58.�Про�продаж�земельної�ділян	и�товариств�

з�обмеженою�відповідальністю�спільном���	ра-

їнсь	о-амери	ансь	ом��підприємств��«ТАРАС»

для�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�нежитлово-

�о�б�дин	�-	афе�на�в�л.�Артема,�82���Шевчен-

	івсь	ом��районі�м.�Києва�(Є-0946).

59.�Про�продаж�земельної�ділян	и�товариств�

з�обмеженою�відповідальністю�«СД-ВІСТА»�для

е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністративно-

�о�б�дин	��на�в�л.�Са	са�ансь	о�о,�111-а���Шев-

чен	івсь	ом��районі�м.�Києва�(Є-1277).

60.�Про�продаж�земельної�ділян	и�приватно-

м��а	ціонерном��товариств��«ІНСТИТУТ�РЕПРО-

ДУКТИВНОЇ�МЕДИЦИНИ»�для�е	спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�нежитлової�б�дівлі�медично�о�при-

значення� на� в�л.� Ба��ов�тівсь	ій,� 1� (літ.�

Р-2)���Шевчен	івсь	ом��районі�м.�Києва�(Є-1302).

61.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е	с-

пертної��рошової�оцін	и�земельної�ділян	и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1299).

62.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е	с-

пертної��рошової�оцін	и�земельної�ділян	и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1292).

63.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е	с-

пертної��рошової�оцін	и�земельної�ділян	и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1297).

64.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е	с-

пертної��рошової�оцін	и�земельної�ділян	и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1233).

65.�Про�поділ�земельної�ділян	и,�що�переб�-

ває�в�оренді�ПРИВАТНОГО�АКЦІОНЕРНОГО�ТО-

ВАРИСТВА�«АГРОФІРМА�«ТРОЯНДА»�на�в�л.

Виш�ородсь	ій,�45���Подільсь	ом��районі�м.�Ки-

єва�та�внесення�змін�до�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян	и�від�06.12.2005�№ 85-6-00234

(зі�змінами,�внесеними���одою�від�15.05.2007

№ 85-6-00324)�(А-21406).

66.�Про�поділ�земельної�ділян	и,�що�переб�-

ває�в�оренді��ромадянина�П�ри	а�Оле	сандра

Семеновича�та�передач����власність�земельної

ділян	и�для�ведення�садівництва�на�в�л.�Садо-

вій,�59,�діл.�72���Дарниць	ом��районі�м.�Києва

(А-20203)

67.�Про�передач���ромадянин��Каденю	��Лео-

нід��Костянтинович����власність�земельної�ді-

лян	и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило-

�о�б�дин	�,��осподарсь	их�б�дівель�і�спор�д��

пров.�Залежном�,�49-б���Голосіївсь	ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-19386).

68.�Про�передач���ромадянин��Самофалов�

В’ячеслав��Михайлович����приватн��власність

земельної�ділян	и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�-

вання�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Цілинній,�39���Голосіївсь	ом�

районі�м.�Києва�(А-18474).

69.�Про�передач���ромадянці�Платонен	о�Ла-

рисі�Ми	олаївні���приватн��власність�земельної

ділян	и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин	�,��осподарсь	их�б�дівель�і�спо-

р�д���пров.�Ват�тіна,�27���Солом’янсь	ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-10113).

70.�Про�передач���ромадянці�М�сі�Юлії�Михай-

лівні���приватн��власність�земельної�ділян	и�для

б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин	�,

�осподарсь	их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Радян-

сь	ом�,�3-а���Солом’янсь	ом��районі�м.�Києва

(А-8495).

71.�Про�передач���ромадянин��Аврамен	�

Оле���Ми	олайович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян	и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�-

вання�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Дібровній,�8-ж���Голосіївсь	о-

м��районі�м.�Києва�(А-21643).

72.�Про�передач���ромадянці�Сідлярен	о�О	са-

ні�Іванівні���приватн��власність�земельної�ділян-

	и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о

б�дин	�,��осподарсь	их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Комсомольсь	ій,�72-а���Солом’янсь	ом�

районі�м.�Києва�(А-8417).

73.�Про�передач���ромадянці�Грищен	о�Оле	-

сандрі�Гри�орівні���приватн��власність�земель-

ної�ділян	и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання

жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Цілинній,�22���Голосіївсь	ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-10965).

74.�Про�передач���ромадянці�Є�оровій�Ользі

Ул’янівні���приватн��власність�земельної�ділян-

	и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о

б�дин	�,��осподарсь	их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Ми	оли�Юн	ерова,�82-в�в�Оболонсь	ом�

районі�м.�Києва�(А-22014).

75.�Про�передач���ромадянці�Жеребч�	�Лілії

Борисівні���приватн��власність�земельної�ділян-

	и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

во�о�б�дин	�,��осподарсь	их�б�дівель�і�спор�д

��пров.�Садовом�,�46���Солом’янсь	ом��районі

м.�Києва�(А-21648).

76.�Про�передач���ромадянці�Ковален	о�Іри-

ні�Іванівні���приватн��власність�земельної�ділян-

	и�для�ведення�індивід�ально�о�садівництва�на

в�л.�Леніна,�105���Солом’янсь	ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-11586).

77.�Про�передач���ромадянин��Мельні	��Сер-

�ію�Я	ович����приватн��власність�земельної�ді-

лян	и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житло-

во�о�б�дин	�,��осподарсь	их�б�дівель�і�спор�д

на�в�л.�Ват�тіна,�77-д���Солом’янсь	ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-10787).

78.�Про�передач���ромадянин��К�дрявчен	�

Ми	олі�Оле	сандрович����приватн��власність

земельної�ділян	и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их�б�ді-
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вель�і�спор�д�на�в�л.�Героїв�війни,�9-а���Соло-

м’янсь	ом��районі�м.�Києва�(А-8415).

79.�Про�приватизацію�земельної�ділян	и��ро-

мадянці�Лазорен	о�Юлії�Валеріївні�для�б�дівниц-

тва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин	�,��оспо-

дарсь	их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Комсомоль-

сь	ій,�26���Солом’янсь	ом��районі�м.�Києва�

(П-8791).

80.�Про�приватизацію�земельної�ділян	и��ро-

мадянці�Філатовій�Вірі�Валентинівні�для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин	�,��ос-

подарсь	их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Л��овій,

82-б���Дарниць	ом��районі�м.�Києва�(П-9349).

81.�Про�приватизацію�земельної�ділян	и��ро-

мадянин��Іванов��Сер�ію�Інно	ентійович��для

б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

	�,��осподарсь	их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Чер-

воноармійсь	ій,�6-д���Дарниць	ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-8784).

82.�Про�приватизацію�земельної�ділян	и��ро-

мадянам�Ше	�ров��Оле	сію�Володимирович��та

Козинсь	ом��Костянтин��Сер�ійович��для�б�дів-

ництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин	�,��ос-

подарсь	их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Цимбалів

Яр,�14���Голосіївсь	ом��районі�м.�Києва�(П-9251).

83.�Про�приватизацію�земельної�ділян	и��ро-

мадянці�Костю	�Вірі�Сер�іївні�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Підбірній,�8���Голосіїв-

сь	ом��районі�м.�Києва�(П-9335).

84.�Про�приватизацію�земельної�ділян	и��ро-

мадянці�Дол�ій�Наталії�Василівні�для�б�дівництва

і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Карла�Мар	са,�49���Со-

лом’янсь	ом��районі�м.�Києва�(П-9393).

85.�Про�приватизацію�земельної�ділян	и��ро-

мадянам�Косен	��Валентин��Іванович�,�Косен-

	��Володимир��Іванович��та�Косен	о�Валентині

Оле	сандрівні�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання

жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Лютневій,�35���Голосіївсь	ом��райо-

ні�м.�Києва�(П-9337).

86.�Про�приватизацію�земельної�ділян	и��ро-

мадянці�Лалі�Олені�Ми	олаївні�для�б�дівництва

і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вчительсь	ій,�24���Со-

лом’янсь	ом��районі�м.�Києва�(П-9279).

87.�Про�приватизацію�земельної�ділян	и��ро-

мадянці�Остапч�	�Валентині�Василівні�для�б�-

дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин	�,��ос-

подарсь	их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Кам’янець-

Подільсь	ом�,�25���Святошинсь	ом��районі�

м.�Києва�(П-9305).

88.�Про�приватизацію�земельної�ділян	и��ро-

мадянам�Сиво	онь�Тетяні�Анатоліївні�та�Сиво-

	оню�Антон��Оле�ович��для�б�дівництва�і�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин	�,��осподарсь	их

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Мос	овсь	ій,�З���Соло-

м’янсь	ом��районі�м.�Києва�(П-9177).

89.�Про�приватизацію�земельної�ділян	и��ро-

мадянам�Денисен	��Василю�Федорович��та�Де-

нисен	��Оле	сію�Васильович��для�б�дівництва�і

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Горь	о�о,�36���Соло-

м’янсь	ом��районі�м.�Києва�(П-9244).

90.�Про�приватизацію�земельної�ділян	и��ро-

мадянам�Грець	ій�Тамарі�Оле	сіївні,�Грець	ом�

Ми	олі�Іванович�,�Грець	ій�Марії�Дмитрівні�та

Стр�	�Яні�Ми	олаївні�для�б�дівництва�і�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин	�,��осподарсь	их�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лисо�ірсь	ій,�29-б���Го-

лосіївсь	ом��районі�м.�Києва�(П-9178).

91.�Про�приватизацію�земельної�ділян	и��ро-

мадянам�Т	ачов��Ми	олі�Ми	олайович��та�Пере-

бийніс�Оле	сандрі�Павлівні�для�б�дівництва�і�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Сосновій,�40���Голосі-

ївсь	ом��районі�м.�Києва�(П-9363).

92.�Про�приватизацію�земельної�ділян	и��ро-

мадянин��Терентьєв��Іван��Тимофійович��для

б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

	�,��осподарсь	их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�А	а-

демі	а�Кащен	а,�31-а���Голосіївсь	ом��районі�

м.�Києва�(П-9227).

93.�Про�приватизацію��ромадянин��Козачен-

	��Оле���Гри�орович��земельної�ділян	и�для�б�-

дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин	�,��ос-

подарсь	их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Оле	сан-

дрівсь	ій,�9-а���Шевчен	івсь	ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-1670).

94.�Про�приватизацію�земельної�ділян	и��ро-

мадянин��Костючен	��Єв�енію�Віталійович��для

б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин	�,

�осподарсь	их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вчи-

тельсь	ій,�24-а���Солом’янсь	ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9278).

95.�Про�приватизацію�земельної�ділян	и��ро-

мадян	ам�Хижня	�Олені�Іванівні�та�Мощено	�Ал-

лі�Іванівні�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин	�,

�осподарсь	их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Посто-

вій,�6���Солом’янсь	ом��районі�м.�Києва�(П-9215).

96.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е	т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян	и��ромадянин��П��ач��Дмитр��Геор�ійо-

вич��на�в�л.�Шевчен	а,�46-а���Солом’янсь	ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�ван-

ня�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их�б�дівель�і�спо-

р�д�(К-25157).

97.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е	т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян	и��ромадянин��Озерном��Андрію�Сер�ійо-

вич��на�в�л.�Набережній,�24-а���Солом’янсь	о-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-25404).

98.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е	т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян	и��ромадянці�Ліщен	о�Людмилі�Гри�орів-

ні�на�в�л.�Федь	овича,�59���Солом’янсь	ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�ван-

ня�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их�б�дівель�і�спо-

р�д�(К-25298).

99.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое	т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян	и��ромадянин��Мороз��Іван�

Анатолійович����мі	рорайоні�Ж�ляни���Солом’ян-

сь	ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл�-

�ов�вання�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-26019).

100.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое	т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян	и��ромадянин��Мороз��Іва-

н��Анатолійович����мі	рорайоні�Ж�ляни���Соло-

м’янсь	ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их

б�дівель�і�спор�д�(К-25989).

101.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое	т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян	и��ромадянин��Мороз��Іва-

н��Анатолійович����мі	рорайоні�Ж�ляни���Соло-

м’янсь	ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их

б�дівель�і�спор�д�(К-25991).

102.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян	и��ромадянин��Мороз��Іван��Анатолі-

йович����мі	рорайоні�Ж�ляни���Солом’янсь	ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�ван-

ня�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их�б�дівель�і�спо-

р�д�(К-25988).

103.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое	т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян	и��ромадянин��Мороз��Іва-

н��Анатолійович����мі	рорайоні�Ж�ляни���Соло-

м’янсь	ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их

б�дівель�і�спор�д�(К-25990).

104.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое	т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян	и��ромадянин��Мороз��Іва-

н��Анатолійович����мі	рорайоні�Ж�ляни���Соло-

м’янсь	ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их

б�дівель�і�спор�д�(К-26017).

105.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое	т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян	и��ромадянин��Мороз��Іва-

н��Анатолійович����мі	рорайоні�Ж�ляни���Соло-

м’янсь	ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их

б�дівель�і�спор�д�(К-26016).

106.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое	т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельних�діляно	�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ОСКА�1»�для�е	спл�атації�ав-

тостояно	�на�в�л.�Оноре�де�Бальза	а,�16-24��

Деснянсь	ом��районі�м.�Києва�(К-26072).

107.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое	т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян	и��ромадянці�Назарен	о�Та-

марі�Андріївні�на�в�л.�Моринець	ій,�13���Поділь-

сь	ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин	�,��осподарсь	их

б�дівель�і�спор�д�(К-24337).

108.�Про�відмов���ромадянці�Гол�б�Світлані

Оле	сіївні���наданні�дозвол��на�розроблення�про-

е	т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян	и�для�б�дівництва�індивід�ально�о��араж�

(А-21751).

109.�Про�внесення�змін�до�рішень�Київсь	ої

місь	ої�ради�(Є-1294).

110.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь	ої�місь-

	ої�ради�від�3�липня�2014�ро	��№ 23/23�«Про�за-

твердження�технічної�до	�ментації�з�норматив-

ної��рошової�оцін	и�земель�міста�Києва»�(А-22146).

111.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян	и�від�06.09.2005�№ 79-6-00347�(з��ра-

х�ванням�додат	ової���оди�про�внесення�змін�і

доповнень�до�до�овор��оренди�земельної�ділян-

	и�від�06.07.2010�№ 79-6-00770)�(А-21550).

112.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян	и�від�06.09.2005�№ 79-6-00346�(з��ра-

х�ванням�додат	ової���оди�про�внесення�змін�і

доповнень�до�до�овор��оренди�земельної�ділян-

	и�від�06.07.2010�№ 79-6-00769)�(А-21552).

113.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян	и�від�06.09.2005�№ 79-6-00348�(з��ра-

х�ванням�додат	ової���оди�про�внесення�змін�і

доповнень�до�до�овор��оренди�земельної�ділян-

	и�від�06.07.2010�№ 79-6-00771)�(А-21553).

114.�Про�відмов����передачі�земельної�ділян-

	и���власність��ромадянці�Козловій�Раїсі�Михай-

лівні�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о

б�дин	�,��осподарсь	их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Чабанівсь	ій,�16���Голосіївсь	ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-14018).

115.�Про�відмов��в�передачі��ромадянин��Літ-

вінч�	��Анатолію�Володимирович����приватн�

власність�земельної�ділян	и�для�б�дівництва�і

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин	�,��осподар-

сь	их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Передовій�45-д

��Голосіївсь	ом��районі�м.�Києва.

116.�Про�затвердження�прое	т��земле�строю

щодо�відведення�земельної�ділян	и�Державно-

м��підприємств��«Національний�а	адемічний

драматичний�театр�імені�Івана�Фран	а»�для�е	с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель��араж��те-

атр��(майстерні,�бо	си)�та�існ�ючої�автостоян-

	и�сл�жбово�о�автотранспорт��на�в�л.�Ямсь	ій,

68���Голосіївсь	ом��районі�м.�Києва�(Д-4721).

117.�Про�припинення�	ом�нальном��підпри-

ємств��з�питань�б�дівництва�житлових�б�дин	ів

«Житлоінвестб�д-УКБ»�права�постійно�о�	орис-

т�вання�земельною�ділян	ою�на�в�л.�Злато�с-

тівсь	ій,�14-18���Шевчен	івсь	ом��районі�м.�Ки-

єві�(А-22088).

118.�Про�припинення�	ом�нальном��підпри-

ємств��«Київсь	ий�метрополітен»�права�	орис-

т�вання�земельною�ділян	ою�на�Ам�рсь	ій�пло-

щі���Голосіївсь	ом��районі�м.�Києва�(А-21734).

119.�Про�надання�дозвол��ПРИВАТНОМУ�АК-

ЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КИЇВМЛИН»�на�пе-

редач��земельної�ділян	и�в�с�боренд��товариств�

з�обмеженою�відповідальністю�«Стандарт�Б�д»

для�б�дівництва�виробничої�бази�для�перене-

сення�об’є	тів�з�зони�заб�дови�залізнично-ав-

томобільно�о�та�Подільсь	о�о�мостових�перехо-

дів�через�р.�Дніпро���м.�Києві,�її�подальших�е	с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�на�в�л.�П�хівсь	ій��

Деснянсь	ом��районі�м.�Києва�(К-25372).

120.�Інформація�начальни	а�	ом�нальної�ор-

�анізації�«Інстит�т�Генерально�о�план��м.�Києва»

Броневиць	о�о�Сер�ія�Петровича�та�Президен-

та�Національної�спіл	и�архіте	торів�У	раїни�Г�са-

	ова�Володимира�Ми	олайовича�щодо�розроб-

	и�ново�о�Генерально�о�план��розвит	��міста

Києва�та�примісь	ої�зони�до�2025�ро	�.

121.�Інформації�заст�пни	а��олови�Національ-

ної�поліції�У	раїни —�начальни	а�ГУ�Національ-

ної�поліції���м.�Києві�Крищен	а�А.�Є.�та�першо�о

заст�пни	а�про	�рора�міста�Києва�Валендю	а

О.�С.�щодо�розслід�вання�	римінальної�справи

по�фа	т���мисно�о�вбивства�бійця�12-�о�баталь-

йон��Артема�Приходь	а.

122.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь	ої

місь	ої�ради�від�23�липня�2015�ро	��№ 787/1651

«Про��правління�районами�міста�Києва».

123.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь	ої

місь	ої�ради�від�23�липня�2015�ро	��№ 787/1651

«Про��правління�районами�міста�Києва».

124.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь	ої

місь	ої�ради�від�08�жовтня�2015�ро	��№ 140/2043

«Про�надання�з�оди�на�безоплатне�прийняття

до�	ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�цілісних�майнових�	омпле	сів».

125.�Звіт�тимчасової�	онтрольної�	омісії�Київ-

сь	ої�місь	ої�ради�з�питань�перевір	и�ви	онан-

ня�вини	нення�забор�ованості�за�лізин�овими

	онтра	тами,��	ладеними�між�	ом�нальним�під-

приємством�«Київсь	ий�метрополітен»�та�това-

риством�з�обмеженою�відповідальністю�«У	ррос-

лізин�».

126.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь	ої

місь	ої�ради�від�23�червня�2011�ро	��№ 242/5629

«Про�встановлення�місцевих�подат	ів�та�зборів

в�місті�Києві».

127.�Про�по�одження�призначення�Са�айда-

	а�І.�В.�на�посад��заст�пни	а��олови�Київсь	ої

місь	ої�державної�адміністрації�з�питань�здійс-

нення�самоврядних�повноважень.

128.�Про�по�одження�призначення�Резні	ова

О.�Ю.�на�посад��заст�пни	а��олови�Київсь	ої

місь	ої�державної�адміністрації�з�питань�здійс-

нення�самоврядних�повноважень.

129.�Про�створення�Реєстр��територіальної

�ромади�міста�Києва.

130.�Про�внесення�змін�до�Положення�про�Де-

партамент�(Центр)�надання�адміністративних�по-

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

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації).
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у поновленні приватному вищому навчальному 
закладу «Київський міжнародний університет» договору оренди

земельної ділянки на вул. Верховинній, 80%б 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 68/68 від 11 лютого 2016 року
Керуючись пунктом  34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», статтею

9 Земельного кодексу України, статтями 33, 34 Закону України «Про оренду землі», а також з огляду на по%
рушення орендарем цільового призначення земельної ділянки, передбаченого договором оренди, в части%
ні реконструкції другої черги будівлі університету та беручи до уваги суттєвий громадський спротив щодо
протиправного будівництва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�приватном��вищом��навчально-

м��за	лад��«Київсь	ий�міжнародний��ніверси-

тет»�(	адастрова�справа�№�А-22122,�	лопотан-

ня�про�поновлення�до�овор��оренди�№�КОП-

0760�від�30.11.2015)�в�поновленні�до�овор�

оренди�земельної�ділян	и�від�14.10.2005�

№ 75-6-00237,�в�межах�червоних�ліній,�пло-

щею� 6766� 	в.� м� (	адастровий� номер

8000000000:75:211:0015),��	ладено�о�між�Ки-

ївсь	ою�місь	ою�радою�та�приватним�вищим

навчальним�за	ладом�«Київсь	ий�міжнародний

�ніверситет»�на�підставі�рішення�№ 888/3463

від�19.07.2005�«Про�передач��приватном��ви-

щом��навчальном��за	лад��«Київсь	ий�міжна-

родний��ніверситет»�земельної�ділян	и�для�ре-

	онстр�	ції�з�розширенням�б�дівлі��ніверсите-

т��з�подальшими�її�е	спл�атацією�та�обсл��о-

в�ванням�на�в�л.�Верховинній,�80-б���Свято-

шинсь	ом��районі�м.�Києва».

2.�Ви	онавчом��ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

ди�(Київсь	ій�місь	ій�державній�адміністрації):

2.1�Вчинити�відповідні�дії�для�зняття�з�реєс-

трації�до�овор��оренди�земельної�ділян	и�від

14.10.2005�№ 75-6-00237,��	ладено�о�між�Ки-

ївсь	ою�місь	ою�радою�та�приватним�вищим

навчальним�за	ладом�«Київсь	ий�міжнародний

�ніверситет»�для�ре	онстр�	ції�з�розширенням

б�дівлі��ніверситет��з�подальшими�її�е	спл�-

атацією�та�обсл��ов�ванням�на�в�л.�Верховин-

ній,�80-б���Святошинсь	ом��районі�м.�Києва.

2.2.�Проінформ�вати�приватний�вищий�навчаль-

ний�за	лад�«Київсь	ий�міжнародний��ніверси-

тет»�про�прийняття�цьо�о�рішення.

3.�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 затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, право оренди 
яких виборюється на конкурсних засадах

Рішення Київської міської ради № 99/99 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до статей 760#763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ#
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при#
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви#
вчення попиту на об’єкт оренди подано заяви більше ніж від одного претендента, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�перелі�об’єтів�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

право�оренди�яих�виборюється�на�он�рс-

них�засадах,�з�ідно�з�додатом.

2.�Департамент��ом�нальної�власності�

м.�Києва�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністра-

ції)�забезпечити���встановленом��поряд��про-

ведення�он�рс��на�право�оренди�об’єта�о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва,�яий�затверджений�з�ідно�з�п�н-

том�1�цьо�о�рішення.

3.�Департамент��ом�нальної�власності�

м.�Києва�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмі-

ністрації)�за�рез�льтатами�проведення�он-

�рс���ласти�в��становленом��поряд��до-

�овір�оренди.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київсь�ий	місь�ий	�олова	

В.	Клич�о

Додато��

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�11.02.2016�№�99/99�

ПЕРЕЛІК
об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

право оренди яких виборюється на конкурсних засадах

№ Найменування 
об'єкта

Рік 
введення 
в експлуата�
цію

Первісна
(переоцінена)
вартість, грн

Залишкова
вартість, грн

Нарахова�
ний знос,
грн

Підстава для списання

1 Огорожа та ворота (інв.
№ 264)

2002 4091,28 2541,15 1550,13 Акт на списання
основних засобів від
16.09.2015 №2

2 Майданчик для стоянки
автомашини (інв. № 940)

1974 3786556,56 414602,65 3371953,91 Акт на списання
основних засобів від
16.09.2015 №3

3 Електро�кранбалка 5Т
(інв. № 576)

1974 4587,34 0,00 4587,34 Акт на списання
основних засобів від
16.09.2015 №6

4 Провод каналізаційний
(ливнесток) (інв. № 408)

1974 16177,03 698,55 15478,48 Акт на списання
основних засобів від
16.09.2015 №4

5 Резервуар пожежного
запасу води (інв. № 405)

1974 120258,68 11789,49 108469,19 Акт на списання
основних засобів від
16.09.2015 №5

6 Огорожа з в'їзними та
аварійними воротами
(інв. № 274)

2004 11672,00 7027,52 4644,48 Акт на списання
основних засобів від
16.09.2015 №1

Всього: 3943342,89 436659,36 3506683,53

№
п/п

Об'єкт оренди Строк
оренди

Цільове призначення Орендна
ставка 
%

Стартова
орендна
плата за 1
кв. м, у грн

Розмір стартової
місячної орендної
плати за перший
місяць оренди, у грн

ОРЕНДОДАВЕЦЬ # ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ # КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 вул. Кирилівська, 4, літ.А
нежитлові приміщення
1, 2 поверхи, підвал
площа � 223,30 кв.м

2 роки
364 дні

20,00 кв. м � для
розміщення
громадської
організації

1% З урахуванням оцінки майна,
виконаної станом на 31.07.2015

16,30 326,00

203,30 кв.м � для
розміщення
громадської
організації

4% 65,19 13253,12

Київсь�ий	місь�ий	�олова	В.	Клич�о

Київсь�ий	місь�ий	�олова	В.	Клич�о

Про списання шляхом продажу основних засобів, 
які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 95/95 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту
30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
рішення Київської міської ради від 19.07.2005 № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних
засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста
Києва», враховуючи клопотання комунальної корпорації «Київавтодор» від 17 вересня 2015 року № 01#29/2414
та лист комунального автотранспортного підприємства № 273904 від 25 вересня 2015 року № 43#01#04/363, Ки#
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�ом�нальном��автотранс-

портном��підприємств��№ 273904�на�списан-

ня�шляхом�продаж��за�незалежною�оціною�на

а�ціоні�основних�засобів,�яі�належать�до�о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва,�з�ідно�з�додатом.

2.�Ком�нальном��автотранспортном��підпри-

ємств��№ 273904:

2.1.�Здійснити�необхідні�заходи,�пов’язані�з

продажем�на�а�ціоні�основних�засобів,�зазна-

чених���п�нті�1�цьо�о�рішення.

2.2.�Кошти,�отримані�від�продаж��основних

засобів,�перерах�вати�до�бюджет��міста�Києва.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київсь�ий	місь�ий	�олова	

В.	Клич�о

Додато��

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�11.02.2016�№�95/95

Основні засоби, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, дозвіл на списання шляхом продажу яких надається

Про внесення змін у додаток до рішення 
Київської міської ради від 22 січня 2015 року № 27/892 

«Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

єдиним претендентам на право оренди»
Рішення Київської міської ради № 97/97 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про оренду майна те#
риторіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року
№ 415/1280, враховуючи неукладення договору оренди майна територіальної громади міста Києва на вико#
нання рішення Київської міської ради та з метою ефективного використання нерухомого майна територі#
альної громади міста Києва, враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з пи#
тань власності від 21 липня 2015 року № 40, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�в�додато�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�22�січня�2015�ро��№ 27/892

«Про�передач��в�оренд��нежитлових�примі-

щень�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдиним�претендентам�на

право�оренди»�зміни,�вилючивши�позицію�2.

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київсь�ий	місь�ий	�олова	

В.	Клич�о

Про надання земельної ділянки 
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ 

З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» 
для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку

Резиденції Посла Сполучених Штатів Америки в Україні 
на вул. Покровській, 5 у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 105/105 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 117, 120, 122, 123, 141, 142, 186 Земельного кодексу України, Закону Укра#

їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко#
мунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.09.2014 № НВ#
8000120692014 та витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права влас#
ності від 30.01.2014 № 17108749 та про реєстрацію іншого речового права від 10.02.2014 № 17599912, розглянув#
ши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в нату#
рі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до�ментацію�із

земле�строю�щодо�встановлення�(відновлен-

ня)�меж�земельної�діляни�в�нат�рі�(на�міс-

цевості)�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕ-

НЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ

ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�для�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�адміністративно�о

б�дин��Резиденції�Посла�Спол�чених�Шта-

тів�Америи�в�Ураїні�на�в�л.�Поровсьій,�5

��Подільсьом��районі�м.�Києва�(ате�орія

земель —�землі� історио-�льт�рно�о�при-

значення,�заява�ДЦ�від�22.06.2015�№ 01015-

179414-014,�справа�А-21249).

2.�Припинити�Київсьом��на�ово-методич-

ном��центр��по�охороні,�реставрації�та�вио-

ристанню�пам’ято�історії,��льт�ри�і�заповід-

них�територій�право�постійно�о�орист�вання

земельною�діляною�площею�0,2794��а�(адас-

тровий�номер�8000000000:85:367:0002),�нада-

ною�відповідно�до�рішення�Київсьої�місьої

ради�від�09.09.1999�№ 7/509�«Про�надання�та

вил�чення�земельних�діляно�та�припинення

Про надання дозволу на списання будівлі 
туалету дворового, яка належить 

до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 101/101 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве са#

моврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвер#
дження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної влас#
ності територіальної громади міста Києва», враховуючи звернення управління освіти Дніпровської районної
в місті Києві державної адміністрації від 14 квітня 2014 року № 1#45/772 та середньої загальноосвітньої шко#
ли І#ІІІ ступенів № 201 м. Києва від 06 серпня 2014 року № 111, згоду Дніпровської районної в місті Києві дер#
жавної адміністрації від 03 лютого 2015 року № 791/26/2/103, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл��правлінню�освіти�Дніпров-

сьої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації�та�середній�за�альноосвітній�шолі�І-ІІІ

ст�пенів�№ 201�м.�Києва�на�списання�шляхом

лівідації�б�дівлі�т�алет��дворово�о�1970�ро�

введення�в�еспл�атацію,�інвентарний�номер

10310006,�первісною�балансовою�вартістю

37003,00��рн,�знос�100�%,�яа�належить�до�о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київсь�ий	місь�ий	�олова	

В.	Клич�о
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Про надання дозволу Київському міському 
консультативно#діагностичному центру на списання шляхом 

ліквідації магнітно#резонансного томографа (МРТ)
Рішення Київської міської ради № 100/100 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Ки#
ївської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних за#
собів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Ки#
єва», враховуючи лист Київського міського консультативно#діагностичного центру від 30 липня 2015 року
№ 621/9, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�Київсьом��місьом��он-

с�льтативно-діа�ностичном��центр��на�списан-

ня�шляхом�лівідації�ма�нітно-резонансно�о�то-

мо�рафа�(МРТ)�PHILIPS�GYROSCAN�T5-NT�1996

ро��вип�с�,�первісною�вартістю�3 182 463,00

�рн,�знос�100�%,�яий�належить�до�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва.

2.�Київсьом��місьом��онс�льтативно-діа-

�ностичном��центр��виористати�придатні�де-

талі�та�в�зли�демонтовано�о�медично�о�облад-

нання�для�ремонт��іншо�о�медично�о�облад-

нання,�а�непридатні�деталі�та�матеріали�здати

підприємств�,�на�яе�поладено�ф�нції�зі�збо-

р��таої�сировини,�з�подальшим�спрям�ван-

ням�вир�чених�оштів�до�бюджет��міста�Києва.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності�та�постійн��омісію

Київсьої�місьої�ради�з�питань�охорони�здо-

ров’я�та�соціально�о�о�захист�.

Київсь�ий	місь�ий	�олова	

В.	Клич�о

права�орист�вання�землею»,�право�орист�-

вання�яою�посвідчено�державним�атом�на

право�постійно�о�орист�вання�земельною�ді-

ляною�від�04.10.2001�№ 85-4-00035.

3.�Надати�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ

«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАН-

НЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»,�за��мови

вионання�п�нт��4�цьо�о�рішення,�в�постійне

орист�вання�земельн��ділян��площею�0,2794

�а�(адастровий�номер�8000000000:85:367:0002)

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�адмініс-

тративно�о�б�дин��Резиденції�Посла�Спол�-

чених�Штатів�Америи�в�Ураїні�на�в�л.�По-

ровсьій,�5���Подільсьом��районі�м.�Києва

із�земель�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва

4.�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕНЕ-

РАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ІНО-

ЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»:

4.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�-

вача�відповідно�до�вимо��статті�96�Земель-

но�о�одес��Ураїни.

4.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд�.

4.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�іс-

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�зна-

ходяться�в�межах�земельної�діляни.

4.4.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєс-

трації�права�постійно�о�орист�вання�земель-

ною�діляною���поряд�,�встановленом��За-

оном�Ураїни�«Про�державн��реєстрацію�ре-

чових�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

5.�Передати�за�атом�приймання-переда-

чі�земельн��ділян��(адастровий�номер

8000000000:85:367:0002)�ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�до

земель�державної�власності.

6.�Попередити�землеорист�вача,�що�пра-

во�орист�вання�земельною�діляною�може

б�ти�припинено�відповідно�до�статей�141,

143�Земельно�о�одес��Ураїни.

7.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місь-

ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�-

ри�та�землеорист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова	

В.	Клич�о

Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС» земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування спортивної споруди 
із штучним льодовим покриттям на вул. Міста Шалетт, 6 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 106/106 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123, 141, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен#
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас#
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз#
глянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на міс#
цевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до�ментацію�із

земле�строю�щодо�встановлення�меж�зе-

мельної�діляни�в�нат�рі�(на�місцевості)�КО-

МУНАЛЬНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�ВИКОНАВ-

ЧОГО�ОРГАНУ�КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�РАДИ�(КИ-

ЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРА-

ЦІЇ)�«СПОРТИВНИЙ�КОМПЛЕКС»�для�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�спортивної�спор�ди

із�шт�чним�льодовим�пориттям�на�в�л.�Міс-

та�Шалетт,�6���Дніпровсьом��районі�м.�Ки-

єва�(заява�ДЦ�від�19.10.2015�№ 01010-

000191369-014,�справа�А-21483).

2.�Надати�КОМУНАЛЬНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�ВИКОНАВЧОГО�ОРГАНУ�КИЇВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ�РАДИ�(КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕР-

ЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ)� «СПОРТИВНИЙ

КОМПЛЕКС»,�за��мови�вионання�п�нт�

3�цьо�о�рішення,�в�постійне�орист�ван-

ня�земельн��ділян��площею�1,0079��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:66:154:0005)

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�спор-

тивної�спор�ди�із�шт�чним�льодовим�порит-

тям�на�в�л.�Міста�Шалетт,�6���Дніпров-

сьом��районі�м.�Києва���зв’яз��з�заріп-

ленням�майна�(нааз�Головно�о��правлін-

ня�ом�нальної�власності �м.�Києва�від

20.03.2006�№ 90�та�від�04.07.2012�№ 335).

3.�КОМУНАЛЬНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�ВИ-

КОНАВЧОГО�ОРГАНУ�КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�РА-

ДИ�(КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІ-

НІСТРАЦІЇ)�«СПОРТИВНИЙ�КОМПЛЕКС»:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�-

вача�відповідно�до�вимо��статті�96�Земель-

но�о�одес��Ураїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�іс-

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�зна-

ходяться�в�межах�земельної�діляни.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд�.

3.4.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�від�07.09.2015

№ 057041-16093.

3.5.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєс-

трації�права�постійно�о�орист�вання�на�зе-

мельн��ділян����поряд�,�встановленом��За-

оном�Ураїни�«Про�державн��реєстрацію�ре-

чових�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтя-

жень».

3.6.�Питання�пайової��часті�та��ладення�з

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�до�о-

вор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд-

��та�випадах,�встановлених�заонодавством.

3.7.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�ції

чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлення�дозвіль-

ної,�проетно-ошторисної�до�ментації�та�питання

пайової��часті�виріш�вати�в�поряд�,�визначеном�

заонодавством�Ураїни.

4.�Припинити�Державном��підприємств�

«Льодові�арени»�право�постійно�о�орист�ван-

ня�земельною�діляною�площею�1,0079��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:66:154:0005)�на

в�л.�Міста�Шалетт,�6���Дніпровсьом��районі

м.�Києва,�наданою���постійне�орист�вання�для

б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання

спортивної�спор�ди�зі�шт�чним�льодовим�по-

риттям,�відповідно�до�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�від�08.07.2010�№ 1145/4583,�право

постійно�о�орист�вання�яою�посвідчено�дер-

жавним�атом�на�право�постійно�о�орист�-

вання�від�22.11.2010�№ 09-9-00072.

5.�Державном��підприємств��«Льодові�аре-

ни»�поверн�ти�до�Департамент��земельних�ре-

с�рсів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�державний�ат�на�право�постійно�о

орист�вання� земельною� діляною� від

22.11.2010�№ 09-9-00072.

6.�Попередити�землеорист�вача,�що�ви-

ористання�землі�не�за�цільовим�призначен-

ням�тя�не�за�собою�припинення�права�о-

рист�вання�нею�відповідно�до�вимо��статей

141,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

7.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місь-

ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�-

ри�та�землеорист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова	

В.	Клич�о

Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «ГУЕЛЬ ПАРК» для експлуатації 

та обслуговування будівлі сервісного обслуговування водіїв 
та пасажирів з відкритою автостоянкою на перетині 

вул. Ревуцького та вул. Анни Ахматової 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 110/110 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно#
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянув#
ши заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ГУЕЛЬ ПАРК» від 16.11.2015 та від 03.12.2015, врахову#
ючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земель#
ного кадастру про земельну ділянку від 11.01.2016 № НВ#8000248932016) та право комунальної власності те#
риторіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (витяг з Державного реєс#
тру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.03.2014 № 18928423), враховуючи
висновок Департаменту містобудування та архітектури від 11.01.2016 № 141/0/12/19#16, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�до�овір�оренди�земельної�ділян-

и�від�13.03.2014,�зареєстрований�в�реєстрі�за

№ 1108,�площею�0,5506��а�(адастровий�номер

8000000000:63:243:0202),��ладений�між�Київ-

сьою�місьою�радою�та�ом�нальним�підпри-

ємством�«Київтранспарсервіс»�для�влашт�ван-

ня,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�відритої�ав-

тостояни�з�об’єтами�транспортної�інфрастр�-

т�ри�на�перетині�в�л.�Рев�цьо�о�та�в�л.�Анни

Ахматової���Дарницьом��районі�м.�Києва�на�під-

ставі�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�13.11.2013

№ 620/10108�«Про�передач��ом�нальном��під-

приємств��«Київтранспарсервіс»�земельної�ді-

ляни�для�влашт�вання,�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�відритої�автостояни�з�об’єтами

транспортної�інфрастр�т�ри�на�перетині�в�л.

Рев�цьо�о�та�в�л.�Анни�Ахматової���Дарниць-

ом��районі�м.�Києва»�(нотаріально�посвідчена

заява —�з�ода�КП�«Київтранспарсервіс»�від

13.11.2015�№ 2466).

2.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�проінформ�вати�о-

м�нальне�підприємство�«Київтранспарсервіс»

про�прийняття�цьо�о�рішення.

3.�Затвердити�технічн��до�ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж

земельної�діляни�в�нат�рі�(на�місцевості)�това-

риств��з�обмеженою�відповідальністю�«ГУЕЛЬ

ПАРК»�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�б�-

дівлі�сервісно�о�обсл��ов�вання�водіїв�та�паса-

жирів�з�відритою�автостояною�на�перетині�в�л.

Рев�цьо�о�та�в�л.�Анни�Ахматової���Дарниць-

ом��районі�м.�Києва.

4.�Передати�товариств��з�обмеженою�відпо-

відальністю�«ГУЕЛЬ�ПАРК»,�за��мови�вионання

п�нт��5�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�15�роів�зе-

мельн��ділян��площею�0,5506��а�(адастровий

номер�8000000000:63:243:0202)�з�видом�вио-

ристання�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�б�-

дівлі�сервісно�о�обсл��ов�вання�водіїв�та�паса-

жирів�з�відритою�автостояною�(од�цільово�о

призначення�12.08 —�для�розміщення�та�ес-

пл�атації�б�дівель�і�спор�д�для�додатових�транс-

портних�посл���та�допоміжних�операцій)�на�пе-

ретині�в�л.�Рев�цьо�о�та�в�л.�Анни�Ахматової��

Дарницьом��районі�м.�Києва�із�земель�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�(ате�орія�земель—�землі�промисловості,

транспорт�,�зв’яз�,�енер�етии,�оборони�та�ін-

шо�о�призначення)���зв’яз��з�переходом�пра-

ва�власності�на�нер�хоме�майно�(свідоцтво�про

право�власності�на�нер�хоме�майно�від�12.11.2015)

(заява�ДЦ�№01113-000198299-014�від�11.01.2016,

справа�№�А-22204).

5.�Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«ГУЕЛЬ�ПАРК»:

5.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�вача

відповідно�до�статті�96�Земельно�о�одес��Ура-

їни.

5.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати�в

�становленом��поряд�.

5.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�прола-

дання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�ючих

інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знаходяться�в

межах�земельної�діляни.

5.4.�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�до�менти,�визначені�заонодав-

ством,�необхідні�для��ладання�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни.

5.5.�У�разі�необхідності�проведення�реон-

стр�ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформ-

лення�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до-

�ментації�виріш�вати�в�поряд�,�визначеном�

заонодавством�Ураїни.

5.6.�Питання�пайової��часті�та��ладення�з�Де-

партаментом�еономіи�та�інвестицій�вионавчо-

�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�пайо-

в���часть�виріш�вати�в�поряд��та�випадах,�вста-

новлених�заонодавством.

6.�Попередити�землеорист�вача,�що�вио-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права�орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143�Зе-

мельно�о�одес��Ураїни.

7.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення�по-

ласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ра-

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та�зем-

леорист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова	

В.	Клич�о
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Про передачу захисної споруди Цивільного захисту 
до сфери Управління Конституційного Суду України

Рішення Київської міської ради № 104/104 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 26

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4 Закону України «Про столицю України —
місто#герой Київ», враховуючи звернення голови Конституційного Суду України від 18 травня 2015 року 
№ 1#16#15/848, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�до�сфери��правління�Констит�-

ційно�о�С�д��Ураїни�захисн��спор�д��цивіль-

но�о�захист��№ 105078�на�в�л.�Червоноармій-

сьій,�82,�яа�належить�до�ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва.

2.�Департамент��ом�нальної�власності�м.

Києва�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

здійснити�передач��об’єта�з�ідно�з�п�нтом�1

рішення.

3.�Констит�ційном��С�д��Ураїни�виорис-

тов�вати�захисн��спор�д��цивільно�о�захист�

за�призначенням�для��риття�йо�о�працівни-

ів.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київсь�ий	місь�ий	�олова	

В.	Клич�о

Про надання Київській центральній помісній церкві
євангельських християн#баптистів «Будинок Євангелія» 

у Подільському районі м. Києва земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування молитовного будинку 
на вул. Щекавицькій, 2/8 у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 109/109 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду

землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе#
мель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місце#
ве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Київської центральної помісної церкви євангельських
християн#баптистів «Будинок Євангелія» у Подільському районі м. Києва від 24.11.2009 № 11, враховуючи те,
що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного ка#
дастру про земельну ділянку від 19.01.2015 № НВ#8000154192015) та право комунальної власності територі#
альної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (витяг з Державного реєстру ре#
чових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 06.02.2015 № 33277680), Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�Київсьій�центральній�помісній

церві�єван�ельсьих�християн-баптистів�«Б�-

дино�Єван�елія»���Подільсьом��районі�м.�Ки-

єва,�за��мови�вионання�п�нт��2�цьо�о�рішен-

ня,�в�постійне�орист�вання�земельн��ділян�

площею� 0,1749� �а� (адастровий� номер

8000000000:85:313:0001)�для�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�молитовно�о�б�дин��на�в�л.

Щеавицьій,�2/8���Подільсьом��районі�м.�Ки-

єва�із�земель�ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва�(справа�№�А-17472).

2.�Київсьій�центральній�помісній�церві�єван-

�ельсьих�християн-баптистів�«Б�дино�Єван-

�елія»���Подільсьом��районі�м.�Києва:

2.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

одес��Ураїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�діляни.

2.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

2.4.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�постійно�о�орист�вання�земельною

діляною���поряд�,�встановленом��Заоном

Ураїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

2.5.�Питання�пайової��часті�та��ладення�з

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд��та

випадах,�встановлених�заонодавством.

2.6.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�мен-

тації�виріш�вати�в�поряд�,�визначеном��зао-

нодавством�Ураїни.

3.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�орен-

ди�земельної�діляни�від�21.09.2007�№ 85-6-

00348,��ладений�між�Київсьою�місьою�ра-

дою�та�Київсьою�центральною�помісною�цер-

вою�єван�ельсьих�християн-баптистів�«Б�ди-

но�Єван�елія»���Подільсьом��районі�м.�Ки-

єва�на�підставі�п�нт��21�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�18.03.2004�№ 125/1335�«Про

надання�і�вил�чення�земельних�діляно�та�при-

пинення�права�орист�вання�землею»�(лист-

з�ода�від�24.11.2009�№ 11).

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�вио-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права�орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.�

Київсь�ий	місь�ий	�олова	

В.	Клич�о

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Епіцентр Н» земельних ділянок для експлуатації 

та обслуговування торговельного комплексу будівельних 
матеріалів на вул. Братиславській, 11 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 112/112 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне#
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних діля#
нок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до�ментацію�із

земле�строю�щодо�встановлення�(відновлен-

ня)�меж�земельних�діляно�в�нат�рі�(на�міс-

цевості)�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Епіцентр�Н»�для�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�тор�овельно�о�омплес��б�-

дівельних�матеріалів�на�в�л.�Братиславсьій,

11���Дніпровсьом��районі�м.�Києва�(ате�о-

рія�земель —�землі�житлової�та��ромадсьої

заб�дови,�заява�ДЦ�від�09.11.2015�№ 01057-

000193375-014,�справа�№�А-21828).

2.�Передати�товариств��з�обмеженою�відпо-

відальністю�«Епіцентр�Н»,�за��мови�вионання

п�нт��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�25�роів�зе-

мельн��ділян��площею�2,1471��а�(адастровий

номер�8000000000:66:032:0021,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о�адастр��про�земельн��ді-

лян��№�НВ-8000179622015)�та�в�оренд��на�5

роів�земельн��ділян��площею�0,6771��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:66:032:0022,�ви-

тя��з�Державно�о�земельно�о�адастр��про�зе-

мельн��ділян��№�НВ-8000180452015)�для�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о�ом-

плес��б�дівельних�матеріалів�на�в�л.�Бра-

тиславсьій,�11���Дніпровсьом��районі�м.

Києва���зв’яз��з�наб�ттям�права�власності

на�нер�хоме�майно�(свідоцтво�про�право

власності�від�08.02.2012�№ 89-В,�витя��про

державн��реєстрацію�прав�від�22.02.2012

№ 36058813)�із�земель�ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Епіцентр�Н»:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�-

вача�відповідно�до�вимо��статті�96�Земель-

но�о�одес��Ураїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�іс-

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�зна-

ходяться�в�межах�земельних�діляно.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд�.

3.4.�У�разі�необхідності�проведення�реон-

стр�ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформ-

лення�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�мен-

тації�та�питання�пайової��часті�виріш�вати�в�по-

ряд�,�визначеном��заонодавством�Ураїни.

3.5.�У�місячний�термін�надати�до�Депар-

тамент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�до�менти,�ви-

значені�заонодавством,�необхідні�для��ла-

дання�до�овор��оренди�земельних�діляно.

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�ви-

ористання�землі�не�за�цільовим�призначен-

ням�тя�не�за�собою�припинення�права�о-

рист�вання�нею�відповідно�до�вимо��статей

141,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місь-

ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�-

ри�та�землеорист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова	

В.	Клич�о

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АДФ», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АЛП», товариству з обмеженою відповідальністю 
«БАРКОНД», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ТРАНСМАРІН ІНВЕСТ» земельної ділянки 
для завершення будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлового комплексу 
з вбудованими та прибудованими приміщеннями 

торговельного, розважального, офісного призначення 
та паркінгом на вул. Маршала Тимошенка, 21 

в Оболонському районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 113/113 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен#
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас#
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз#
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�діляни�ТОВАРИСТВУ�З�ОБ-

МЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«АДФ»,�ТО-

ВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ�«АЛП»,�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«БАРКОНД»,�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ТРАНСМАРІН

ІНВЕСТ»�для�завершення�б�дівництва,�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�житлово�о�омплес�

з�вб�дованими�та�приб�дованими�приміщення-

ми�тор�овельно�о,�розважально�о,�офісно�о

призначення�та�парін�ом�на�в�л.�Маршала�Ти-

мошена,�21�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва

(ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сьої�заб�дови,�справа�Д-7157,�заява�ДЦ

№ 01014-000196182-014�від�15.12.2015).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«АДФ»,�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«АЛП»,�то-

вариств��з�обмеженою�відповідальністю�«БАР-

КОНД»,�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«ТРАНСМАРІН�ІНВЕСТ»,�за��мо-

ви�вионання�п�нт��3�цьо�о�рішення,�в�спіль-

н��оренд��на�15�роів�земельн��ділян��пло-

щею� 0,6049� �а� (адастровий� номер

8000000000:78:042:0097,�витя��з�Державно�о

земельно�о�адастр��№�НВ-8000218362015),

зорема�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«АДФ» —�11/100�земельної�ді-

ляни,�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«АЛП» —�20/100�земельної�ді-

ляни,�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«БАРКОНД» —�67/100�земельної�діляни,

ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«ТРАНСМАРІН�ІНВЕСТ» —�2/100�земель-

ної�діляни,�для�завершення�б�дівництва,�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово�о�ом-

плес��з�вб�дованими�та�приб�дованими�при-

міщеннями�тор�овельно�о,�розважально�о,�офіс-

но�о�призначення�та�парін���на�в�л.�Маршала

Тимошена,�21�в�Оболонсьом��районі�м.�Ки-

єва���зв’яз��з�наб�ттям�права�власності�на�не-

р�хоме�майно�(до�овір��півлі-продаж��части-

ни�об’єта�незавершено�о�б�дівництва�від

23.02.2015�№ 101,�до�овір�про�внесення�змін�№ 1

до�до�овор���півлі-продаж��частини�об’єта

незавершено�о�б�дівництва�від�25.03.2015

№ 163,�до�овір��півлі-продаж��6473/10000

части�об’єта�незавершено�о�б�дівництва�від

22.12.2011�№ 2684,�витя��з�Державно�о�реєс-

тр��речових�прав�на�нер�хоме�майно�про�ре-

єстрацію�прав�та�їх�обтяжень�від�24.02.2015

№ 34080870,�витя��з�Державно�о�реєстр��ре-

чових�прав�на�нер�хоме�майно�про�реєстрацію

прав�та�їх�обтяжень�від�24.02.2015�№ 34086204,

витя��з�Державно�о�реєстр��речових�прав�на

нер�хоме�майно�про�реєстрацію�прав�та�їх�об-

тяжень�від�23.02.2015�№ 34038304)�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«АДФ»,�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«АЛП»,�товариств�

з�обмеженою�відповідальністю�«БАРКОНД»,

ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«ТРАНСМАРІН�ІНВЕСТ»:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

чів�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

одес��Ураїни.

3.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

жавної�адміністрації)�до�менти,�визначені�за-

онодавством,�необхідні�для��ладання�до�о-

вор��оренди�земельної�діляни.

3.3.�Питання�пайової��часті�та��ладення�з

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд��та

випадах,�встановлених�заонодавством.

3.4.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах�Де-



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
16 áåðåçíÿ 2016 ð.

¹28(4798)

11

партамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри�від

27.05.2015�№ 6371/0/12/19-15,�Головно�о

�правління�Держ�еоадастр����м.�Києві�від

28.09.2015�№ 19-26-7777.31-3486/20-15.

3.5.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�діляни.

3.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

4.�Попередити�землеорист�вачів,�що�вио-

ристання�земельної�діляни�не�за�цільовим

призначенням�тя�не�за�собою�припинення�пра-

ва�орист�вання�нею�відповідно�до�вимо��ста-

тей�141,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова	

В.	Клич�о

Про надання комунальній соціальній установі 
«Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів 

з розумовою відсталістю» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування комплексу соціальної адаптації інвалідів 

на вул. Сиваській, 16 у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 107/107 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 120, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

сьий�місьий�омплес�соціальної�адапта-

ції�інвалідів�з�роз�мовою�відсталістю»:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�-

вача�відповідно�до�вимо��статті�96�Земель-

но�о�одес��Ураїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�іс-

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�зна-

ходяться�в�межах�земельної�діляни.

3.3.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах

Департамент��містоб�д�вання�та�архітет�-

ри�від�21.01.2014�№ 520/0/12/19-14,�Голов-

но�о��правління�Держзема�ентства���м.�Ки-

єві�від�16.04.2015�№ 19-26-0.3-5727/2-15.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд�.

3.5.�У�разі�необхідності�проведення�реон-

стр�ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформ-

лення�дозвільної,�проетно-ошторисної�до-

�ментації�виріш�вати�в�поряд�,�визначе-

ном��заонодавством�Ураїни.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєс-

трації�права�постійно�о�орист�вання�земель-

ною�діляною���поряд�,�встановленом��За-

оном�Ураїни�«Про�державн��реєстрацію�ре-

чових�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтя-

жень».

3.7.�Питання�пайової��часті�та��ладення

з�Департаментом�еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�до-

�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд��та�випадах,�встановлених�заонодав-

ством.

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�ви-

ористання�землі�не�за�цільовим�призначен-

ням�тя�не�за�собою�припинення�права�о-

рист�вання�нею�відповідно�до�вимо��статей

141,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місь-

ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�-

ри�та�землеорист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова	

В.	Клич�о

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному 

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 96/96 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ#
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при#
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви#
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 24 лютого 2015 року № 27, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

ня�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди�з�ідно�з�додатом.

2.�Дніпровсьій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації��ласти�в��становлено-

м��поряд��до�овір�оренди�нежитлових�при-

міщень�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�з�ідно�з�п�нтом�1

цьо�о�рішення.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місь-

ої�ради�з�питань�власності.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�11.02.2016�ро��№�96/96�

Нежитлові приміщення територіальної громади міста Києва, 
які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності
та форма фінансування

Адреса об'єкта
нерухомості 
та загальна площа

Призначення, характеристика
об'єкта оренди та орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної
плати

Строк, на
який
укладається
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ # ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ # КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

1 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕЙГАРД"

Форма власності �
приватна 
Форма фінансування �
госпрозрахункова

ВЕРХОВНОЇ РАДИ
БУЛЬВ., 22

Дніпровський район,
ЖБк � 5�поверховий
Площа � 576,08 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО�
СПОРТИВНОГО ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ
(розміщення спортивного
клубу для занять дітей та
підлітків "Файтер")

Підвал
Площа � 290,78 кв. м

3 %  2 роки 364 дні

Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 98/98 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до статей 760#763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ#
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при#
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви#
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

ня�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�з�ідно�з�додатом.

2.�Голосіївсьій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації��ласти�в��становленом�

поряд��до�овір�оренди�нежитлових�приміщень

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�з�ідно�з�п�нтом�1�цьо�о�рішен-

ня.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�11.02.2016�№�98/98

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади  міста Києва, які передаються в оренду 

єдиному претенденту на право оренди
№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності
та форма фінансування

Адреса об'єкта
нерухомості 
та загальна площа

Призначення, характеристика
об'єкта оренди та орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної
плати у грн

Строк, на
який
укладається
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ # ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1 Приватне підприємство
«Навчальний заклад
«Європейський колегі�
ум»

Форма власності —
приватна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

вул. Сєченова, 9

Спеціальна школа�
інтернат І�ІІІ ступе�
нів № 9 міста Києва

Загальна площа —
11375,0 кв. м

Розміщення приватних на�
вчальних закладів суб’єктів
господарювання, що надають
освітні послуги у сфері загаль�
ної середньої освітньої діяль�
ності, орендована площа яких
використовується для надання
освітніх послуг згідно з ліцензі�
єю у сфері загальної середньої
освіти

І поверх — 73,0 кв. м
III поверх — 90,59 кв. м
IV поверх — 105,21 кв. м
Загальна площа — 268,80 кв. м

1 грн на рік      2 роки 364
дні

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�ом�нальній�соціальній��станові

«Київсьий�місьий�омплес�соціальної�адап-

тації�інвалідів�з�роз�мовою�відсталістю»�зе-

мельної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�омплес��соціальної�адаптації�ін-

валідів�на�в�л.�Сивасьій,�16���Дніпровсьо-

м��районі�м.�Києва�(ате�орія�земель —�зем-

лі�житлової�та��ромадсьої�заб�дови,�заява

ДЦ�від�23.11.2015�№ 01104-000194436-014,

справа�№�Д-7085).

2.�Надати�ом�нальній�соціальній��стано-

ві�«Київсьий�місьий�омплес�соціальної

адаптації�інвалідів�з�роз�мовою�відсталістю»,

за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о�рішення,

в�постійне�орист�вання�земельн��ділян�

площею� 0,1069� �а� (адастровий� номер

8000000000:66:055:0009)�для�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�омплес��соціальної�адап-

тації� інвалідів�на�в�л.�Сивасьій,�16���Дніп-

ровсьом��районі�м.�Києва�із�земель�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва���зв’яз��з�заріпленням�на�праві�опе-

ративно�о��правління�б�дівлі�(розпоряджен-

ня�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністра-

ції)�від�30.03.2011�№ 433).

3.�Ком�нальній�соціальній��станові�«Київ-

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 23 червня 2011 року № 242/5629 

«Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві»
Рішення Київської міської ради № 126/126 від 3 березня 2016 року

Відповідно до Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Ки#
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�додата�3�до�рішення�Ки-

ївсьої�місьої�ради�від�23�червня�2011�ро�

№242/5629�«Про�встановлення�місцевих�подат-

ів�і�зборів���м.�Києві»�(в�редації�рішення�Київ-

сьої�місьої�ради�від�28�січня�2015�ро��№58/923):

1.1.�У�п�нті�5.3.3.8�слова�«житловим�фон-

дом»�вилючити.

1.2.�П�нт�5.3�розділ��5�доповнити�новим

підп�нтом�5.3.3.19:�

«5.3.3.19.�зайняті�житловим�фондом,—�0,03».

1.3.�П�нт�5.6�розділ��5�після�слів�«не�оформ-

лено»�доповнити�словами�«(рім�ом�нальної

власності)»�і�далі�за�тестом.

1.4.�У�п�нті�7.1�розділ��7:



1.4.1.�Підп�нт�7.1.6�після�слів�«місцевих�бюдже-

тів»�доповнити�словами�«��том��числі�площ,�що

оренд�ють�ор�анізації�інвалідів,�діяльність�яих

спрямована�на�допомо���та�реабілітацію�дітей-

інвалідів,�інвалідів-спинальниів,�роз�мово�від-

сталих�інвалідів,�дітей�і�молоді,�інвалідів�з�фізич-

ними�обмеженнями,�інвалідів�та�осіб�з�інтеле-

т�альною�недостатністю».

1.4.2.�Доповнити�новим�підп�нтом�7.1.8�та-

о�о�зміст�:

«7.1.8.�земельні�діляни,�відведені�ом�наль-

ним�підприємствам�для�потреб�б�дівництва�чи

реонстр�ції�об’єтів�інженерно-транспортної

інфрастр�т�ри�та�інших�об’єтів,���сладі�про-

етів�б�дівництва�чи�реонстр�ції�об’єтів�інже-

нерно-транспортної�інфрастр�т�ри».

1.5.�У�п�нті�8.1.3�п�нт��8.1�розділ��8�слова

«земельні�діляни,�відведені�ом�нальним�під-

приємствам�для�потреб�б�дівництва�чи�реон-

стр�ції�об’єтів�інженерно-транспортної�інфра-

стр�т�ри�та�інших�об’єтів,���сладі�проетів�б�-

дівництва�чи�реонстр�ції�об’єтів�інженерно-

транспортної�інфрастр�т�ри»�вил�чити.

2.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київсьої

місьої�ради�«Хрещати».

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення�по-

ласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ра-

ди�з�питань�бюджет��та�соціально-еономічно�о

розвит�.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про погодження призначення Сагайдака І. В. 
на посаду заступника голови 

Київської міської державної адміністрації з питань 
здійснення самоврядних повноважень

Рішення Київської міської ради № 121/121 від 3 березня 2016 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України

«Про столицю України — місто#герой Київ», рішення Київської міської ради від 23.12.2010 № 402/5214 (із змі#
нами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 385/5772), розглянувши
подання Київського міського голови від 09.11.2015 № 001#01#281/1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�призначення�Са�айдаа�Іллі

Вадимовича�на�посад��заст�пниа��олови

Київсьої�місьої�державної�адміністрації�з

питань�здійснення�самоврядних�повнова-

жень.

2.�У�п�нті�2�рішення�Київсьої�місьої�ра-

ди�від�25.12.2014�№ 741/741�«Про��поряд�-

вання�діяльності�вионавчо�о�ор�ан��Київ-

сьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації)»�цифри�«1862»�та�«275»�за-

мінити�цифрами�«1882»�та�«295»�відповідно.

3.�Офіційно�оп�блі�вати�це�рішення����а-

зеті�Київсьої�місьої�ради�«Хрещати».

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�ре�ламент��та�деп�татсьої�ети-

и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про погодження призначення Резнікова О. Ю. 
на посаду заступника голови Київської міської 

державної адміністрації з питань здійснення самоврядних 
повноважень

Рішення Київської міської ради № 122/122 від 3 березня 2016 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України

«Про столицю України — місто#герой Київ», рішення Київської міської ради від 23.12.2010 № 402/5214 (із змі#
нами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 385/5772), розглянувши
подання Київського міського голови від 09.11.2015 № 001#01#281, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�призначення�Резніова�Олесія

Юрійовича�на�посад��заст�пниа��олови�Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації�з�питань

здійснення�самоврядних�повноважень.

2.�Офіційно�оп�блі�вати�це�рішення����азе-

ті�Київсьої�місьої�ради�«Хрещати».

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�ре�ламент��та�деп�татсьої�ети-

и.
Київський міський голова

В. Кличко

Про деякі питання здійснення виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією)

повноважень у сфері комплексної реконструкції кварталів
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду

Рішення Київської міської ради № 119/119 від 3 березня 2016 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто#герой Київ», «Про місцеве самоврядування

в Україні», «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», «Про
регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року № 79 «Про
затвердження Порядку складення плану земельно#господарського устрою території населеного пункту», з
метою реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ра#
ди від 15 грудня 2011 року № 824/7060, та для прискорення комплексного вирішення питань оновлення квар#
талів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду міста, розвитку інфраструктури, забезпечення комфортних
умов для проживання мешканців міста Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Вионавчом��ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьій�місьій�державній�адміністрації)�здійсню-

вати�таі�повноваження���сфері�омплесної�ре-

онстр�ції�варталів�(мірорайонів)�застаріло�о

житлово�о�фонд�:

1.1.�Участь���розробленні�та�забезпечення�ви-

онання�державних�про�рам�з�реонстр�ції,�за-

міни�житлово�о�фонд�.

1.2.�Контроль�за�вионанням�місцевих�про�рам

реонстр�ції,�заміни�житлово�о�фонд�,�в�том�

числі�за�додержанням�заонодавства�Ураїни�під

час�проведення�он�рсів�із�зал�чення�інвесто-

рів-заб�довниів�до�вионання�зазначених�про-

�рам.

1.3.�Визначення�території�омплесної�реон-

стр�ції�варталів�(мірорайонів)�застаріло�о�жит-

лово�о�фонд�.

1.4.�Прийняття�рішення�про�ор�анізацію�ом-

плесної�реонстр�ції�вартал��(мірорайон�)

застаріло�о�житлово�о�фонд����визначених�межах.

1.5.�Забезпечення�проведення�інвентаризації

застаріло�о�житлово�о�фонд�,�що�підля�ає�ом-

плесній�реонстр�ції.

1.6.�Прийняття�рішення�про�віднесення�об’є-

тів�нер�хомо�о�майна�до�застаріло�о�житлово�о

фонд�.

1.7.�Ор�анізація�та�проведення�он�рс��із�за-

л�чення�інвесторів-заб�довниів�для�реалізації

проетів�омплесної�реонстр�ції,�заміни�жит-

лово�о�фонд�.

1.8.�Визначення�на�он�рсних�засадах�інвес-

торів-заб�довниів�для�реалізації�проетів�ом-

плесної�реонстр�ції,�заміни�житлово�о�фонд�

та�затвердження�рез�льтатів�он�рс�.

1.9.�Затвердження�та�по�одження�передпро-

етної�та�проетної�до�ментації�заб�дови�тери-

торії,�під�отовленої�інвесторами-заб�довниами.

1.10.�Уладення�з�інвестором-заб�довниом—

переможцем�он�рс��інвестиційно�о�до�овор�

на�вионання�інвестиційно�о�проет��омплес-

ної�реонстр�ції�варталів�(мірорайонів)�заста-

ріло�о�житлово�о�фонд�.

1.11.�Контроль�за�вионанням�інвестором-за-

б�довниом�своїх�зобов’язань.

1.12.�Вионання�ф�нцій�замовниа�розроб-

лення�план��земельно-�осподарсьо�о��строю

території�населено�о�п�нт�.

1.13.�Встановлення�вимо��щодо�б�дівництва

об’єтів�соціальної�сфери�на�територіях�омплес-

ної�заб�дови,�реонстр�ції�варталів�(мірорайо-

нів).

1.14.�Під�отова�висновів�щодо�надання�або

вил�чення�земельних�діляно�відповідно�до�за-

онодавства.

1.15.�Визначення�поряд��і�термінів�пересе-

лення�мешанців,�звільнення�житлово�о�та�не-

житлово�о�фондів,�а�таож�поряд��і�термінів�зне-

сення�б�дівель�застаріло�о�житлово�о�фонд��та

інших�спор�д�з�ідно�з�вимо�ами�Заон��Ураїни

«Про�омплесн��реонстр�цію�варталів�(мі-

рорайонів)�застаріло�о�житлово�о�фонд�»�(да-

лі —�Заон).

1.16.�Письмове�повідомлення�власниам�та

наймачам�житлових�приміщень,�власниам�та�о-

рист�вачам�земельних�діляно,�інженерних�мереж,

розташованих���межах�варталів�(мірорайонів)

реонстр�ції,�про��мови�та�особливості�реалі-

зації�прав�власності/орист�вання���зв’яз��з�про-

веденням�омплесної�реонстр�ції�вартал�

(мірорайон�)���встановлений�Заоном�стро.

1.17.�Забезпечення�своєчасно�о�відселення

власниів�та�наймачів�житлових�(нежитлових)

приміщень�із�застаріло�о�житлово�о�фонд�,�що�під-

ля�ає�знесенню,�на�попередньо�по�оджених�з�ін-

вестором-заб�довниом��мовах.

1.18.�Контроль�за�дотриманням�вимо��заоно-

давства�щодо�надання�житлово�о�та�нежитлово-

�о�фондів�на�праві�власності�чи�оренди�власни-

ам�(наймачам),�житловий�(нежитловий)�фонд

яих�підля�ає�реонстр�ції�відповідно�до�Зао-

н�.

1.19.�Дося�нення�попередньої�домовленості�із

заб�довниом-інвестором�про��мови�та�строи�при-

пинення�права�власності�на�нер�хоме�майно,�в�то-

м��числі�права�власності�та�права�на�оренд��зе-

мельних�діляно,�з�йо�о�власниом�(орист�вачем).

1.20.�Зал�чення�представниів�відповідних�те-

риторіальних��ромад,��ромадсьих�ор�анізацій

до�об�оворення�планів�реонстр�ції�застаріло-

�о�житлово�о�фонд�.

1.21.�Інформ�вання�населення�про�проведен-

ня�заходів�щодо�реонстр�ції,�заміни�житлово-

�о�фонд�.

1.22.�Участь�я�позивача���с�дових�спорах�що-

до�переселення�власниів�та�наймачів�житлових

(нежитлових)�приміщень�із�застаріло�о�житлово-

�о�фонд�.

1.23.�Вирішення�в��становленом��заоном�по-

ряд��всіх�спірних�питань,�пов’язаних�з�відселен-

ням�наймачів�та�власниів�житла.

2.�Вионавчом��ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьій�місьій�державній�адміністрації):

2.1.�Протя�ом�двох�місяців�після�набрання�чин-

ності�цим�рішенням�розробити�та�подати�в��ста-

новленом��поряд��на�затвердження�Київсьій

місьій�раді�Про�рам��омплесної�реонстр�ції

варталів�(мірорайонів)�застаріло�о�житлово�о

фонд��в�м.�Києві.

2.2.�Привести�свої�ати���відповідність�до�цьо-

�о�рішення.

3.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��азеті

Київсьої�місьої�ради�«Хрещати».

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення�по-

ласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ра-

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та�зем-

леорист�вання.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про надання комунальній соціальній установі 
«Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів 

з розумовою відсталістю» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування комплексу соціальної адаптації інвалідів 

на вул. Сиваській, 12/1 у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 108/108 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 120, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо�від-

ведення�ом�нальній�соціальній��станові�«Київ-

сьий�місьий�омплес�соціальної�адаптації�ін-

валідів�з�роз�мовою�відсталістю»�земельної�ділян-

и�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�омпле-

с��соціальної�адаптації�інвалідів�на�в�л.�Сива-

сьій,�12/1���Дніпровсьом��районі�м.�Києва�(а-

те�орія�земель—�землі�житлової�та��ромадсьої

заб�дови,�заява�ДЦ�від�23.11.2015�№ 01104-

000194435-014,�справа�№�Д-7086).

2.�Надати�ом�нальній�соціальній��станові�«Ки-

ївсьий�місьий�омплес�соціальної�адаптації

інвалідів�з�роз�мовою�відсталістю»,�за��мови�ви-

онання�п�нт��3�цьо�о�рішення,�в�постійне�о-

рист�вання�земельн��ділян��площею�0,1830��а

(адастровий�номер�8000000000:66:055:0011)

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�омплес�

соціальної�адаптації�інвалідів�на�в�л.�Сивасьій,

12/1���Дніпровсьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва���зв’яз��з�заріпленням�на�праві

оперативно�о��правління�б�дівлі�(розпоряджен-

ня�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�30.03.2011

№ 433).

3.�Ком�нальній�соціальній��станові�«Київсьий

місьий�омплес�соціальної�адаптації�інвалідів�з

роз�мовою�відсталістю»:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�вача

відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о�оде-

с��Ураїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�прола-

дання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�ючих

інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знаходяться�в

межах�земельної�діляни.

3.3.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри�від

21.01.2014�№ 519/0/12/19-14,�Головно�о��прав-

ління�Держзема�ентства���м.�Києві�від�16.04.2015

№ 19-26-0.3-5726/2-15.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати�в

�становленом��поряд�.

3.5.�У�разі�необхідності�проведення�реон-

стр�ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформ-

лення�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�-

ментації�виріш�вати�в�поряд�,�визначеном��за-

онодавством�Ураїни.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�постійно�о�орист�вання�земельною�ді-

ляною���поряд�,�встановленом��Заоном�Ура-

їни�«Про�державн��реєстрацію�речових�прав�на

нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

3.7.�Питання�пайової��часті�та��ладення�з�Де-

партаментом�еономіи�та�інвестицій�вионав-

чо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�пайо-

в���часть�виріш�вати�в�поряд��та�випадах,�вста-

новлених�заонодавством.

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�вио-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права�орист�вання

нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143�Зе-

мельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення�по-

ласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ра-

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та�зем-

леорист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
16 áåðåçíÿ 2016 ð.

¹28(4798)

12



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
16 áåðåçíÿ 2016 ð.

¹28(4798)

13
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

на 2016 рік
Розпорядження № 51 від 1 лютого 2016 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011
року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і
надання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет
міста Києва на 2016 рік»:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�спо-

живання�бюджет����с�мі�24204,1�тис.��рн,�пе-

редбачених�Департамент��охорони�здоров’я

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на�2016

рі����за�альном��фонді�бюджет��міста�Києва

в�межах�за�ально�о�обся���бюджетних�при-

значень,�шляхом�зменшення�видат�ів�спожи-

вання�за��одом�про�рамної��ласифі�ації�ви-

дат�ів�та��редит�вання�місцево�о�бюджет�

1412010�«Ба�атопрофільна�стаціонарна�ме-

дична�допомо�а�населенню»�(�од�тимчасової

�ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місце-

вих�бюджетів�080101�«Лі�арні»)�та�збільшен-

ня�видат�ів�споживання�за��одом�про�рамної

�ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місце-

во�о�бюджет��1412030�«Спеціалізована�стаціо-

нарна�медична�допомо�а�населенню»�(�од

тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�-

вання�місцевих�бюджетів�080201�«Спеціалі-

зовані�лі�арні�та�інші�спеціалізовані�за�лади�(цен-

три,�диспансери,��оспіталі�для�інвалідів�ВВВ,

лепрозорії,�меди�о-санітарні�частини�тощо,

що�мають�ліж�ов��мереж�)»,�що�додається.

2.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

подання�на�по�одження�перерозподіл��видат-

�ів�бюджет�,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о�роз-

порядження,�до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�оно-

мічно�о�розвит��.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

ни�до�розпис��місцево�о�бюджет��після�по�о-

дження�в��становленом��поряд���перерозпо-

діл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о

розпорядження,�з�постійною��омісією�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-

е�ономічно�о�розвит��.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�роз-

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

01.02.2016�№�51

Перерозподіл видатків бюджету, 
передбачених Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на 2016 рік 

у загальному фонді бюджету міста Києва в межах
загального обсягу бюджетних призначень

Тис.��рн

№ Код
програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

Код
тимчасової

класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

Назва коду програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих

бюджетів

Код
економічної
класифікації

видатків

Сумам
зменшення

Сума
збільшення

1. 1412010 080101 "Багатопрофільна
стаціонарна медична
допомога населенню"

2110 15 974,9

2. 1412010 080101 "Багатопрофільна
стаціонарна медична
допомога населенню"

2120 3 514,5

3. 1412010 080101 "Багатопрофільна
стаціонарна медична
допомога населенню"

2220 1 288,5

4. 1412010 080101 "Багатопрофільна
стаціонарна медична
допомога населенню"

2230 187,5

5. 1412010 080101 "Багатопрофільна
стаціонарна медична
допомога населенню"

2271 2 104,2 

6. 1412010 080101 "Багатопрофільна
стаціонарна медична
допомога населенню

2272 190,4

7. 1412010 080101 "Багатопрофільна
стаціонарна медична
допомога населенню"

2273 936,8

8. 1412010 080101 "Багатопрофільна
стаціонарна медична
допомога населенню"

2274 7,3

9. 1412030 080201 "Спеціалізована
стаціонарна медична
допомога населенню"

2610 24 204,1

Всього: 24 204,1 24 204,1

Керівник апарату В. Бондаренко

Про закупівлю енергосервісу для дошкільного навчального 
закладу № 132 на вул. Бориса Гмирі, 34а

Розпорядження № 60 від 8 лютого 2016 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних ін4
тересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», Закону Укра4
їни «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можли4
востей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення мас4
штабної енергомодернізації», ДСТУ БА.2.2412:2015 «Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку
енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні», у межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�базовий�рівень�споживання

паливно-енер�етичних�рес�рсів�для�дош�іль-

но�о�навчально�о�за�лад��№ 132�на�в�л.�Бо-

риса�Гмирі,�3-а,�що�додається.

2.�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�забезпечити�проведення�про-

цед�ри�за��півлі�енер�осервіс��в��становле-

ном��поряд���з�висвітленням��сіх�її�етапів���за-

собах�масової�інформації.

3.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації):

3.1.�Забезпечити�надання�методоло�ічної

та�ор�анізаційної�допомо�и�Дарниць�ій�район-

ній�в�місті�Києві�державній�адміністрації�під

час�реалізації�п�н�т��2�цьо�о�розпоряджен-

ня.

3.2.�До�01�травня�2016�ро���подати�Київсь�ій

місь�ій�раді�пропозиції�щодо�можливості�по-

ширення�пра�ти�и�за��півлі�енер�осервіс��в

інших��становах�бюджетної�сфери��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови Г. Пліс

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

08.02.2016�№�60

Базовий рівень споживання паливно4енергетичних ресурсів 
для дошкільного навчального закладу № 132 на вул. Бориса Гмирі, 34а

Місяць
Вид паливно4енергетичних ресурсів

Теплова енергія (теплопостачання), Гкал Електроенергія (електропостачання), кВт.год
Січень 147,1 8 026

Лютий 136,8 8 700

Березень 116,5 6 472

Квітень 65,4 5 475

Травень 13,1 5 238

Червень 8,1 4 302

Липень 9,1 4 158

Серпень 7,0 4 320

Вересень 12,0 3 387

Жовтень 62,7 6 006

Листопад 112,1 5 829

Грудень 137,4 7 324

Загалом за рік 827,2 69 237

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження змін до Регламенту виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 64 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра4
їні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 1999 року № 2263:

Затвердити�зміни�до�Ре�ламент��ви�онав-

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

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

�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�від�08�жовтня�2013�ро���№ 1810,

що�додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

11.02.2016�№�64

Зміни до Регламенту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 08 жовтня 2013 року № 1810
1.�У�розділі�VII�Ре�ламент�:

1.1.�У��лаві�6:
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Про схвалення проекту рішення Київської міської ради 
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва 
на 2016 рік»

Розпорядження № 62 від 10 лютого 2016 року
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве са4

моврядування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.�Схвалити�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�22��р�дня�2015�ро���

№�61/61�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2016�рі�»,

що�додається.

2.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�подати�на�роз�ляд�та

затвердження�Київсь�ої�місь�ої�ради�прое�т�рі-

шення�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�22��р�дня�2015�ро��

№ 61/61�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2016�рі�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�залишаю�за�собою.

Виконуючий обов’язки голови Г. Пліс

П�н�т�6.3�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«6.3.�Прое�т�розпорядження�надсилається�заінтересованим�ор�анам�для�по�одження�лише

після�йо�о�по�одження�першим�заст�пни�ом��олови�(заст�пни�ом��олови),�я�ий�спрямов�є�і��о-

ордин�є�діяльність�розробни�а�прое�т��розпорядження.»

У�п�н�ті�6.4:

Абзац�перший�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«6.4.�Прое�т�розпорядження�по�одж�ють���та�ій�послідовності:��ерівни��та��ерівни��юридич-

ної�сл�жби�розробни�а,�перший�заст�пни���олови�(заст�пни���олови),�я�ий�спрямов�є�і��оор-

дин�є�діяльність�розробни�а,��ерівни�и�заінтересованих�ор�анів�та�заст�пни�и��олови,�до��ом-

петенції�я�их�належать�зазначені�в�прое�ті�розпорядження�питання,�начальни��юридично�о

�правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�,�перший�заст�пни���олови�(��разі,�я�що�він�не�по�одж�є

прое�т�розпорядження�я��та�ий,�що�спрямов�є�і��оордин�є�діяльність�розробни�а)�та��ерівни�

апарат�.»

Абзац�п’ятий�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«По�одження�прое�т��розпорядження��ерівни�ом�та��ерівни�ом�юридичної�сл�жби�розроб-

ни�а,�першим�заст�пни�ом��олови�(заст�пни�ом��олови),�я�ий�спрямов�є�і��оордин�є�діяль-

ність�розробни�а,�начальни�ом�юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�,�першим�за-

ст�пни�ом��олови�(��разі,�я�що�він�не�по�одж�є�прое�т�розпорядження�я��та�ий,�що�спрямов�є

і��оордин�є�діяльність�розробни�а)�та��ерівни�ом�апарат��відб�вається���паперовом��та�еле�-

тронном��ви�ляді�із�застос�ванням�еле�тронно�о�цифрово�о�підпис�.»

П�н�т�6.11�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«6.11.�Відповідальність�за�я�ість�під�отов�и,�зміст,�обґр�нтованість�та�відповідність�за�оно-

давств��прое�т��розпорядження�несе��ерівни��розробни�а.

Керівни�и�заінтересованих�ор�анів�є�відповідальними�за�зміст�прое�т��розпорядження�в�час-

тині,�що�стос�ється�їх��омпетенції.

Відповідальність�за�відповідність�прое�т��розпорядження�вимо�ам�за�онодавства�несе�на-

чальни��юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�.

Відповідальність�за�ор�анізацію�під�отов�и�прое�т��розпорядження�в�підпоряд�ованих�стр��-

т�рних�підрозділах�ви�онавчо�о�ор�ан��несе�перший�заст�пни���олови�(заст�пни���олови)�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.»

1.2.�П�н�т�7.1��лави�7�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«7.1.�Прое�ти�розпоряджень,�що�подаються�на�підпис�в�остаточній�реда�ції,�мають�містити

візи��ерівни�а�та��ерівни�а�юридичної�сл�жби�розробни�а,�першо�о�заст�пни�а��олови�(заст�п-

ни�а��олови),�я�ий�спрямов�є�і��оордин�є�діяльність�розробни�а,�начальни�а�юридично�о��прав-

ління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�,�першо�о�заст�пни�а��олови�(��разі,�я�що�він�не�по�одж�є

прое�т�розпорядження�я��та�ий,�що�спрямов�є�і��оордин�є�діяльність�розробни�а)�та��ерівни-

�а�апарат�.»

2.�У�розділі�VIII�Ре�ламент�:

П�н�т�1.2��лави�1�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«1.2.�Прое�ти�рішень,�с�б’є�том�подання�я�их�є�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�а�місь�а�державна�адміністрація),�віз�є�Київсь�ий�місь�ий��олова�або�перший�заст�пни�

�олови�(заст�пни���олови)�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів�та��ерівни��апарат�.»

П�н�т�2.2��лави�2�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«2.2.�Прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради,�я�ий�подається�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією),�по�одж�ється��ерівни�ом�стр��т�р-

но�о�підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан� —�розробни�ом�прое�т��рішення�та��ерівни�ом�юридичної

сл�жби�розробни�а,�першим�заст�пни�ом��олови�(заст�пни�ом��олови),�я�ий�спрямов�є�і��о-

ордин�є�діяльність�розробни�а,��ерівни�ами�стр��т�рних�підрозділах�ви�онавчо�о�ор�ан�,�до

�омпетенції�я�их�належать�зазначені�в�прое�ті�рішення�питання,�начальни�ом�юридично�о��прав-

лінням�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�,�першим�заст�пни�ом��олови�(��разі,�я�що�він�не�по�одж�є

прое�т�рішення�я��та�ий,�що�спрямов�є�і��оордин�є�діяльність�розробни�а)�та��ерівни�ом�апа-

рат�.»

Керівник апарату В. Бондаренко

Про проведення щорічної оцінки 
виконання державними службовцями 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та районних 
в місті Києві державних адміністрацій покладених на них 

обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2015 році
Розпорядження № 68 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 «Про затвердження По4
ложення про проведення атестації державних службовців», наказу Головного управління державної служби
України від 31 жовтня 2003 року № 122 «Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки
виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань», зареєстрованого у Міністер4
стві юстиції України 19 листопада 2003 року за № 1063/8384, з метою здійснення регулярного контролю за
проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців:

1.�Першом��заст�пни�ові��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�ам

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції,��ерівни�ові�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації),��ерівни�ам�стр��т�рних�під-

розділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

до�01�березня�2016�ро���провести�щорічн�

оцін���ви�онання�державними�сл�жбовцями

по�ладених�на�них�обов’яз�ів�і�завдань�за�під-

с�м�ами�роботи���2015�році���поряд��,�перед-

баченом��розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�від�12�люто�о�2003�ро-

���№ 191�«Про�затвердження�Поряд���прове-

дення�щорічної�оцін�и�ви�онання�державними

сл�жбовцями�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�по�ладених�на�них�завдань�і�обов’яз-

�ів».

2.�Головам�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій�до�01�березня�2016�ро���ор-

�аніз�вати�проведення�щорічної�оцін�и�ви�о-

нання�державними�сл�жбовцями�районних�в

місті�Києві�державних�адміністрацій�по�ладе-

них�на�них�обов’яз�ів�і�завдань�за�підс�м�ами

роботи���2015�році���поряд��,�визначеном��за-

�онодавством�У�раїни.

3.�Ор�анізаційне�забезпечення�проведення�що-

річної�оцін�и�по�ласти�на��правління�по�робо-

ті�з�персоналом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),��адрові�сл�жби�стр��т�р-

них�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�та�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій.

4.�Посадовим�особам,�зазначеним���п�н�-

тах�1,�2�цьо�о�розпорядження,�інформ�вати

�правління�по�роботі�з�персоналом�апарат��ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�про�ре-

з�льтати�проведення�щорічної�оцін�и�до�15�бе-

резня�2016�ро��.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на��ерівни�а�апарат��ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�Бонда-

рен�а�В.�В.

Голова В. Кличко

16 áåðåçíÿ 2016 ð.
¹28(4798)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

15.10.2009�р.�№�1191

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�11.02.2016�р.�№�71)

СКЛАД 
Київської міської міжвідомчої координаційно4методичної ради 

з правової освіти населення
Бондарен�о�

Володимир�Володимирович

Шаповал�

Анатолій�Анатолійович

К�цен�о

Станіслав�І�орович

Ковт�нен�о

Оле�сій�Анатолійович

Арцев

Сер�ій�Юрійович

Веселова�

Світлана�Василівна

Гаврищ��

Ві�торія�Анатоліївна

Г�зен�о

Тетяна�Андріївна

З�б

Лариса�Віталіївна

Колобова�

Ярослава�Валеріївна

К�чинсь�ий

Ми�ола�Си�ізм�ндович

Левітас�

Фелі�с�Львович

Мінь�івсь�а�

Ярослава�Павлівна

�ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

заст�пни���олови�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�дотримання�за�онності,�правопоряд���та�боротьби�з��о-

р�пцією,�заст�пни���олови�ради�(за�з�одою)

начальни��Головно�о�територіально�о��правління�юстиції���міс-

ті�Києві,�заст�пни���олови�ради�(за�з�одою)

перший�заст�пни��начальни�а�Головно�о�територіально�о��прав-

ління�юстиції���місті�Києві,�се�ретар�ради�(за�з�одою)

начальни��відділ��особисто�о�прийом���ромадян��правління�з

питань�звернень��ромадян�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

начальни���правління�з��ендерних�питань�та�взаємодії�з��ро-

мадсь�ими�ор�анізаціями�інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці�Де-

партамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ви�он�вач�обов’яз�ів�дире�тора�Ком�нально�о�навчально�о�за-

�лад��«Київсь�ий�місь�ий�центр�перепід�отов�и�та�підвищення

�валіфі�ації�працівни�ів�ор�анів�державної�влади,�ор�анів�міс-

цево�о�самовряд�вання,��ерівни�ів�державних�підприємств,��с-

танов�та�ор�анізацій»

заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління

преси�та�інформації�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

жавної�адміністрації)

начальни��відділ��Управління�превентивної�діяльності�Голов-

но�о��правління�Національної�поліції�У�раїни�в�місті�Києві�(за

з�одою)

дире�тор�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��соціальних�сл�жб�для�сім’ї,

дітей�та�молоді�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

заст�пни��дире�тора�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

спорт� —�начальни���правління�професійної�освіти�Департа-

мент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

завід�вач��афедри�методи�и�с�спільно-��манітарної�освіти�та

виховання�Київсь�о�о�педа�о�ічно�о��ніверситет��імені�Бориса

Грінчен�а

�олова�правління�Київсь�ої�місь�ої�ор�анізації�товариства�«Знан-

ня»�У�раїни�(за�з�одою)

Про зміни у складі Київської міської міжвідомчої 
координаційно4методичної ради з правової освіти населення

Розпорядження № 71 від 11 лютого 2016 року
У зв’язку з кадровими змінами та з метою оновлення персонального складу Київської міської міжвідом4

чої координаційно4методичної ради з правової освіти населення:

Унести�зміни�до�с�лад��Київсь�ої�місь�ої�між-

відомчої��оординаційно-методичної�ради�з�пра-

вової�освіти�населення,�затверджено�о�розпо-

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

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

трації)�від�15�жовтня�2009�ро���№ 1191�(в�ре-

да�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�від�17��р�дня�2014�ро��

№ 1459),�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що

додається.

Голова В. Кличко
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Нелін

Оле�сандр�Іванович

Петрен�о

Іван�Васильович

Положишни�

Валентина�Оле�сандрівна

Попова�

Діна�Оле�івна

Савчен�о

Михайло�Пилипович

Танцюра

Валерій�Анатолійович

Т�ачен�о

Сер�ій�Ми�олайович

Трофимов

Оле�сій�Станіславович

Фіданян

Олена�Гри�орівна

проре�тор�з�ор�анізаційно-правової�роботи�Київсь�о�о�,ніверситет,�т,ризм,,�е�о-

номі�и�і�права�(за�з�одою)

начальни��,правління�правової�роботи�об’єднання�профспіло�,�ор�анізацій�проф-

спіло��,�місті�Києві�«Київсь�а�місь�а�рада�профспіло�»�(за�з�одою)

заст,пни��начальни�а�юридично�о�,правління —�начальни��відділ,�опрацювання

а�тів�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан,�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�юридично�о�,прав-

ління�апарат,�ви�онавчо�о�ор�ан,�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)

дире�тор�Департамент,��,льт,ри�ви�онавчо�о�ор�ан,�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

заст,пни��дире�тора�з�навчально-методичної�роботи�Київсь�ої��імназії�східних�мов

№ 1

начальни��Сл,жби�,�справах�дітей�та�сім’ї�ви�онавчо�о�ор�ан,�Київсь�ої�місь�ої

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

начальни��Центр,�правової�допомо�и��иянам,�я�і�опинились�в�с�ладних�життєвих

обставинах��ом,нально�о�підприємства�«Госп�омобсл,�ов,вання»

заст,пни��дире�тора�Департамент,�освіти�і�на,�и,�молоді�та�спорт, —�начальни�

,правління�молоді�та�спорт,�Департамент,�освіти�і�на,�и,�молоді�та�спорт,�ви�о-

навчо�о�ор�ан,�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

дире�тор�Департамент,�освіти�і�на,�и,�молоді�та�спорт,�ви�онавчо�о�ор�ан,�Ки-

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

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження Плану комплектування відділень з видів спорту 
дитячо�юнацьких спортивних шкіл комунальної власності м. Києва 

на 2015�2016 навчальний рік
Розпорядження № 82 від 17 лютого 2016 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34 Закону України «Про фізичну культу�
ру і спорт», постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993 «Про затвердження Положення про дитячо�
юнацьку спортивну школу», наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67 «Про організацію навчально�
тренувальної роботи дитячо�юнацьких спортивних шкіл», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 р. за
№ 119/26564, на виконання позиції 2.22 Плану заходів щодо наповнення бюджету м. Києва, дотримання жорсткого режиму еконо�
мії бюджетних коштів та посилення фінансово�бюджетної дисципліни у 2015 році, затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 лютого 2015 року № 147, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�План��омпле�т,вання�відділень�з�видів�спорт,�дитячо-юнаць�их�спортивних�ш�іл��ом,нальної�влас-

ності�м.�Києва�на�2015-2016�навчальний�рі�,�що�додається.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст,пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�Старостен�о�Г.�В.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�з�ним�можна�на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Передплатні�ціни

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,�ПТ) 61308

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

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 ï³äïðèºìñòâî "Âàòóò³íñüê³íâåñòáóä": 1) âóë. Ïóõ³âñüêà, 4, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà
ïëîùà — 35,8 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ñòîÿíêè äëÿ àâòîìîá³ë³â
(øòðàôìàéäàí÷èê), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 36,77 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ)
— 1316,50 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 21.04.2015 ¹415/1280, 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: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. 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.

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 ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": 1) âóë. Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè, 29, 1 òà 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 256,16 êâ.ì,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü
ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (250,31 êâ.ì), ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó (5,85 êâ.ì), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà
1 êâ.ì — 41,52 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 10635,53 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 21.04.2015 ¹415/1280, 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:
02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. 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.
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ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

* Îðåíäàð çà âëàñíèé ðàõóíîê ïîâèíåí çä³éñíè-

òè ä³¿ ïî â³äîêðåìëåííþ îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ

òà ðîçìåæóâàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, à ñàìå: ó ðàç³

íåîáõ³äíîñò³, îòðèìàòè íåîáõ³äí³ äîçâîëè íà ïåðå-

áóäîâó/ðåêîíñòðóêö³þ ïðèì³ùåííÿ, âèêîíàòè òà ïî-

ãîäèòè ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ çä³é-

ñíèòè â³äîêðåìëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ðîçìåæóâàííÿ ³í-

æåíåðíèõ ìåðåæ.

** Ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ

äî îá'ºêò³â ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" ìîæíà îç-

íàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.ua ó ðîçä³-

ë³ "Ïðî ìåòðîïîë³òåí"—"íîðìàòèâí³ àêòè"—"òåõí³÷-

í³ óìîâè äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ".

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â —

2 ðîêè 364 äí³.

(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî

ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äî-

êóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åí-

íÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì

çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïî-

çèö³¿ ïåðåìîæöÿ;

- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïî-

äàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèç-

íà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè:

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà

çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîç-

ì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿

îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè-

÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàé-

íà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñî-

óòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:

- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà

ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñî-

óòðèìóâà÷à);

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìó-

âà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðè-

ìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðå-

ìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îá-

ëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîí-

òó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî

ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëü-

íèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-

åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ

ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõ-

í³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ,

çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.

2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðè-

äè÷íèìè îñîáàìè:

- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåä-

ñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíè-

êîì);

- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó

þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âè-

äàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêó-

ìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³-

çè÷íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæ-

íèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó— áàçîâèé âè-

òÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³-

çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê

çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî

äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà —

ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåí-

äíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ

êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ

ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåí-

òîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà

íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåí-

äíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 06.04.2016 çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 523 î 14.30. Äîêóìåí-

òè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì

ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà

êîíêóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ

ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì

íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà,

ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó

êîíêóðñ³ — 01.04.2016 (êàá.510). Îòðèìàòè äîäàòêî-

âó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,

âóë. Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñ-

ò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77,

202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00

äî 18.00; â ïò.— ç 9.00 äî 16.45.

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóò-
ðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè
àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè
Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Ôàðìàö³ÿ" (òåë. 234-91-41)

1*
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 182,20 êâ. ì

çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 15 (ï³äâàë)
Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ

3534,32 7068,63

ð/ð: 2600500990701
â ÏÀÒ ÊÁ "Õðåùàòèê"

ì. Êèºâà 
ÌÔÎ: 300670 

ªÄÐÏÎÓ: 05415852

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ ÌÀ"Êè¿â" (Æóëÿíè) (òåë. 339-26-77)

2
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 105,60 êâ. ì

çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 81 ë³ò. Þ (1 ïîâåðõ)
Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâà-

ð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
6456,80 12913,59

ð/ð: 26007001002026
ÏÀÒ ÊÁ "Õðåùàòèê"

ÌÔÎ 300670 
ªÄÐÏÎÓ: 011315514

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" (òåë. 238-44-00)

3**
Ïðèì³ùåííÿ çàõ³äíîãî âåñòèáþëþ ¹ 1 çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 13,90 êâ. ì òà Ïðèì³ùåííÿ ñõ³äíîãî âåñòèáþëþ ¹ 2
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14,71 êâ. ì, ñò. ì. "Ë³âîáåðåæíà" á/í

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³-
òåíó òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â ç ïðîäàæó

íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â
28881,19 57762,38

ð/ð: 2600000990432,
ÏÀÒ "ÊÁ "Õðåùàòèê"

ÌÔÎ: 300670 
ªÄÐÏÎÓ: 03328913

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" (òåë. 234-23-24) 

4
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 21,90 êâ.ì çà

àäðåñîþ: ïðîñï. Ë³ñîâèé, 39 ë³ò. À (2 ïîâåðõ)
Ïðèâàòíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 324,07 648,14

ð/ð: 2600067759,
Áàíê: ÀÁ "Óêðãàçáàíê"

ì. Êèºâà 
ÌÔÎ: 320478 

ªÄÐÏÎÓ: 03366500

5
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 192,10 êâ.ì 

çà àäðåñîþ: âóë. Æóêîâà Ìàðøàëà, 26 ë³ò. À
(1-3 ïîâåðõè, ï³äâàë)

Ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèé çàêëàä 2928,12 5856,24

6
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 223,3 êâ. ì çà
àäðåñîþ: âóë. Êèðèë³âñüêà, 4 ë³ò. À (1, 2 ïîâåðõè, ï³äâàë)

ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 13830,60 27661,20

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 46471

16 áåðåçíÿ 2016 ð.

¹28(4798)
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Ì²ÑÒÎ
Öüîãîð³÷ â Êèºâ³ â³äêðèþòü 5 íîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 

Ó ÑÅÐÏÍ² 2016 ðîêó ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº ââåñòè â
åêñïëóàòàö³þ äâ³ øêîëè òà òðè äîøê³ëüí³ íàâ÷àëü-
í³ çàêëàäè, ùî çâåäóòü çà êîøòè ñòîëè÷íîãî áþäæå-
òó.

«Òðèâàº áóä³âíèöòâî äèòñàäêà íà ïðîñïåêò³ Íà-
óêè, 63-À ó Ãîëîñ³ºâ³. Âæå 1 âåðåñíÿ  òóò íàâ÷àòèìóòü-
ñÿ ä³òè. Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè,
ìîëîä³ òà ñïîðòó, ó ì³êðîðàéîí³ íåìàº æîäíîãî äî-
øê³ëüíîãî çàêëàäó, òîìó òàêèé îá’ºêò º íàäçâè÷àé-
íî âàæëèâèì. Çà îñíîâíèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè
ïîêàçíèêàìè çàïëàíîâàíî ñïîðóäæåííÿ äèòñàäêà
íà 3 ïîâåðõè, ðîçðàõîâàíîãî íà 6 ãðóï, à öå ïðèáëèç-
íî 120 ä³òåé. Ó ïðèì³ùåíí³ îáëàøòóþòü áàñåéí, àê-
òîâó òà ñïîðòèâíó çàëè»,— ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ñïàñèáêî. Â³í òàêîæ ïîâ³äî-
ìèâ, ùî ç 1 âåðåñíÿ 2015 ðîêó ïîíàä 300 ó÷í³â Ñâÿ-
òîøèíà âæå íàâ÷àþòüñÿ ó íåùîäàâíî çâåäåíîìó êîð-
ïóñ³ ÇÍÇ ¹ 140 íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 47/8. Øêîëÿð³ ìà-
þòü óñ³ íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ îòðèìàííÿ ÿê³ñíî¿ òà
ñó÷àñíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. Çàêëàä ï³äõîäèòü äëÿ â³ä-
â³äóâàííÿ ä³òüìè ç âàäàìè ðóõó — øêîëó îáëàäíàíî
ïàíäóñàìè òà ë³ôòîì. Òàêîæ òðèâàº ðåêîíñòðóêö³ÿ
ñòàðîãî êîðïóñó òà áóä³âíèöòâî ïðèáóäîâè ç³ çâå-

äåííÿì äâîõ ñïîðòçàë³â òà áàñåéíó, ïåðåäáà÷åíèõ
äðóãîþ ÷åðãîþ ðîá³ò. Çàãàëüíà âàðò³ñòü äâîõ ïóñêî-
âèõ êîìïëåêñ³â ðåêîíñòðóêö³¿ øêîëè ñòàíîâèòü 105
ìëí ãðí.

«Äðóãèé ïóñêîâèé êîìïëåêñ çàãàëüíîþ ïëîùåþ
5 925 êâ. ì ðîçðàõîâàíèé íà 400 ó÷í³â. Âë³òêó 2016 ðî-
êó âñ³ ðîáîòè áóäóòü çàâåðøåí³, à âæå 1 âåðåñíÿ ä³-
òè ï³äóòü äî ïîâí³ñòþ îíîâëåíî¿ øêîëè»,— ï³äêðåñ-
ëèâ Îëåêñàíäð Ñïàñèáêî �

Ç 17 ÏÎ 23 ÁÅÐÅÇÍß â Êèºâ³ ïðîõîäèòèìå 38-é Ukrainian Fashion
Week, â ÿêîìó áåðóòü ó÷àñòü 86 äèçàéíåð³â. Íà 36-òè ïîêàçàõ ïðî-
äåìîíñòðóþòü êîëåêö³¿ ïðåò-à-ïîðòå íà ñåçîí îñ³íü-çèìà 2016/17.
Îñíîâíèì ì³ñöåì ïðîâåäåííÿ çàõîäó ñòàíå «Ìèñòåöüêèé Àðñåíàë»,
íàä íîâèì äèçàéíîì ïðèì³ùåííÿ ÿêîãî ïîïðàöþþòü õóäîæíèêè
òà ³ëþñòðàòîðè, à çàãàëîì ïîä³¿ â³äáóâàòèìóòüñÿ íà 16-òè ëîêàö³-
ÿõ.

Öüîãî ðîêó Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü ìîäè ðîçøèðþº çâè÷í³ êîð-
äîíè: îêð³ì ïðîåêòó «Âñå ïðî âçóòòÿ» ç àâòîðñüêèìè êîëåêö³ÿìè
òà óêðà¿íñüêèìè áðåíäàìè, òóò âïåðøå ïðåçåíòóþòü ïðîåêòè, ïðè-
ñâÿ÷åí³ äèçàéíó ãîëîâíèõ óáîð³â òà þâåë³ðíèõ ïðèêðàñ. À â «÷îëî-
â³÷îìó ïðîñòîð³» â³äáóäåòüñÿ «Óêðà¿íñüêà áèòâà òåéëîð³â»: ïðîòÿ-
ãîì 5-òè äí³â ó «Ìèñòåöüêîìó Àðñåíàë³» êðàù³ êðàâö³ êðà¿íè íà
î÷àõ ó â³äâ³äóâà÷³â øèòèìóòü ÷îëîâ³÷³ êîñòþìè äëÿ ñïåö³àëüíî çà-
ïðîøåíèõ ãîñòåé — òåëåâåäó÷îãî Þð³ÿ Ãîðáóíîâà, âåòåðàíà ÀÒÎ
Â³êòîðà Êàðäàøà òà ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà îíëàéí-æóðíàëó Þð³ÿ
Ìàð÷åíêà �

Êîìóíàëüíèêè ë³êâ³äîâóþòü
òð³ùèíè äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ

ÙÎÁ çàïîá³ãòè ðóéíóâàííþ âó-
ëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ òà çá³ëü-
øèòè òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ àñ-
ôàëüòîáåòîííîãî ïîêðèòòÿ, ï³ä-
ïðèºìñòâà ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» àê-
òèâíî çàëèâàþòü òð³ùèíè íà ïðî-
¿æäæ³é ÷àñòèí³.

ßê íàãîëîøóþòü â êîðïîðà-
ö³¿, ïåðåïàäè òåìïåðàòóðè ïî-
â³òðÿ ïðèçâîäÿòü äî íàïðóæåíü
ó äîðîæíüîìó îäÿç³ ³, ÿê íàñë³-
äîê, äî óòâîðåííÿ âèáî¿í. Ñâîº-
÷àñíå ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðî-
á³ò ³ç çàëèâêè øâ³â çà äîïîìî-
ãîþ á³òóìíî¿ ìàñòèêè çàïîá³ãàº
ïîäàëüøîìó ïåðåòâîðåííþ òð³-

ùèí íà ÿìè. Òàê, ïðîòÿãîì âè-
õ³äíèõ ðîáîòè ³ç çàëèâêè ìàã³ñ-
òðàëüíèõ «ðàí» òðèâàëè íà âóë.
Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêî-
ãî, âóë. Êîìàíäàðìà Óáîðåâè÷à,
âóë. Çäîëáóí³âñüê³é, âóë. Åëåê-
òðèê³â, âóë. Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâî-
ëà, ïðîñï. Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêî-
ãî.

Íàãàäàºìî, ùî äëÿ ïðîâåäåí-
íÿ òàêèõ ðîá³ò íàïðèê³íö³ ìè-
íóëîãî ðîêó ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð»
çàêóïèëà 11 ñïåö³àëüíèõ ìàøèí
ñåð³¿ Crafco Super Shot, êîòð³ íà-
ðàç³ ïðàöþþòü â óñ³õ ðàéîíàõ
ñòîëèö³ �

Â ñòîëèö³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ 
Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü ìîäè

Ïåòèö³ÿ ùîäî çàì³íè ìàðøðóòíèõ òàêñ³
íà àâòîáóñè òà åëåêòðîòðàíñïîðò
ïðèéíÿòà äî ðîçãëÿäó
ßÊ ÏÎÂ²ÄÎÌÈËÈ «Õðåùàòèêó»
ó ïðåñ-ñëóæá³ Êè¿âðàäè, åëåêòðîí-
íà ïåòèö³ÿ ùîäî çàì³íè ìàðøðóò-
íèõ òàêñ³ íà àâòîáóñè òà åëåêòðî-
òðàíñïîðò ³ç ââåäåííÿì ºäèíîãî
ïðî¿çíîãî êâèòêà â Êèºâ³ íàáðàëà
íåîáõ³äíó, çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹ 103/2006
â³ä 8.10.2015 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïîäàííÿ
òà ðîçãëÿäó åëåêòðîííèõ ïåòèö³é»,
ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â òà ïðèéíÿòà äî
ðîçãëÿäó.

Â³äòàê, âêàçàíó ïåòèö³þ
ï³äòðèìàëè 10 233 ãîëîñàìè, ïðè
ì³í³ìàëüíî íåîáõ³äíèõ 10 000.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî âæå äîðó÷èâ Ïîñò³é-

í³é êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíüòðàíñ-
ïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè ðîçãëÿ-
íóòè åëåêòðîííó ïåòèö³þ â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó �

Ñõîäè Ñòàðîêè¿âñüêî¿ ãîðè ðåêîíñòðóþþòü

ÐÎÇÏÎ×ÀÒÎ ðåêîíñòðóêö³þ ñõîä³â Ñòàðîêè¿âñüêî¿
ãîðè â³ä Ïåéçàæíî¿ àëå¿ äî óðî÷èùà Ãîí÷àð³-Êîæó-
ì’ÿêè.

«Ïåéçàæíà àëåÿ — öå ñó÷àñíà ïàðêîâà çîíà ó öåí-
òð³ Êèºâà. Âîíà áóëà çàêëàäåíà ó 1980 ðîö³. Çà ïðîåê-
òîì àðõ³òåêòîðà Àâðààìà Ì³ëåöüêîãî áóëè ñïðîåê-

òîâàí³ òà ïîáóäîâàí³ äåðåâ’ÿí³ ñõîäè, ÿê³ âåäóòü â³ä
Ïåéçàæíî¿ àëå¿ íà Ïîä³ë äî óðî÷èùà Ãîí÷àð³-Êîæó-
ì’ÿêè. Çàðàç ñõîäè çíàõîäÿòüñÿ ó íåçàäîâ³ëüíîìó ñòà-
í³ òà ïîòðåáóþòü íåãàéíîãî ðåìîíòó òà â³äíîâëåí-
íÿ. Òîæ öüîãî ðîêó ç áþäæåòó ì³ñòà ïåðåäáà÷åíî ô³-
íàíñóâàííÿ íà ðåìîíò òà â³äíîâëåííÿ ñõîä³â»,—
ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ñïà-
ñèáêî ï³ä ÷àñ ³íñïåêòóâàííÿ Ïåéçàæíî¿ àëå¿.

Çà éîãî ñëîâàìè, ðåêîíñòðóêö³ÿ ñõîä³â ³í³ö³éî-
âàíà ÊÌÄÀ òà ÃÎ «Àíäð³¿âñüêî-ïåéçàæíà ³í³ö³àòè-
âà» ÿê ïåðøèé êðîê ó ñòâîðåíí³ Ëàíäøàôòíîãî ïàð-
êó, äî ÿêîãî âõîäÿòü ñêâåðè íà Ïåéçàæí³é àëå¿, ñõè-
ëè Ñòàðîêè¿âñüêî¿ ãîðè, ã³ð Äåñÿòèíêè, Ùåêàâèö³ òà
Êèñåë³âêè. Ó÷àñòü â àðõ³òåêòóðíîìó áë³ö-êîíêóðñ³
íà êðàùèé ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ ñõîä³â áåðóòü ÿê
îêðåì³ ôàõ³âö³, òàê ³ àâòîðñüê³ êîëåêòèâè.

«Öüîãî ë³òà êèÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà ìàòèìóòü ìîæ-
ëèâ³ñòü êîðèñòóâàòèñÿ â³äíîâëåíèìè ñõîäàìè, ùî
âåäóòü íà Ïîä³ë. Âàæëèâî, ùîá âîíè áóëè ì³öíèìè,
øèðîêèìè òà çðó÷íèìè äëÿ òóðèñòè÷íèõ ãðóï»,—
çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Ñïàñèáêî �

Íà ñòàíö³¿ ìåòðî «Ë³ñîâà» â³äðåìîíòóþòü åñêàëàòîð

Ç 22 ÁÅÐÅÇÍß äî 28 êâ³òíÿ íà ñòàí-
ö³¿ ìåòðî «Ë³ñîâà» òðèâàòèìå êàï³-
òàëüíèé ðåìîíò åñêàëàòîðà ó âåñ-
òèáþë³ ¹ 1 (ç áîêó ñòàíö³¿ ìåòðî
«×åðí³ã³âñüêà»). ßê ïîâ³äîìëÿëè â

êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ «Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí», íà öåé ïåð³-
îä ó ðîáî÷³ äí³ ç 07.00 äî 09.10 âåñ-
òèáþëü ïðàöþâàòèìå ò³ëüêè íà âõ³ä
³ áóäå çà÷èíåíèé íà âèõ³ä. ÊÏ «Êè-

¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» çâåðòàºòüñÿ
äî ïàñàæèð³â ç ïðîõàííÿì ïîñòàâè-
òèñü ³ç ðîçóì³ííÿì äî òèì÷àñîâèõ
íåçðó÷íîñòåé òà êîðèñòóâàòèñÿ äëÿ
âèõîäó ç³ ñòàíö³¿ âåñòèáþëåì ¹ 2 �
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