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ÏÐÎÅÊÒ Capital English for Police
ñòàðòóâàâ ó ðàìêàõ ï³ëîòó — ð³÷íî-
ãî êóðñó àíãë³éñüêî¿ ìîâè äëÿ ñòî-
ëè÷íî¿ Ñëóæáè 102. Ùîá ó ðàç³
äçâ³íêà ³íîçåìíîãî ãîñòÿ ïðàâî-
îõîðîíö³ ìîãëè íàäàòè ÿê³ñíó äî-
ïîìîãó.

Ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä-
êðåñëèâ, ùî çíàííÿ àíãë³éñüêî¿
â³äêðèâàº ÷èìàëî ìîæëèâîñòåé
äëÿ ïåðñîíàëüíîãî ³ ïðîôåñ³éíî-
ãî ðîçâèòêó. À äëÿ ïîë³ö³¿ öå ³ çà-
ïîðóêà åôåêòèâíî¿ ðîáîòè, îñê³ëü-
êè äî íàøîãî ì³ñòà ïðè¿æäæàº áà-
ãàòî ãîñòåé ³ç-çà êîðäîíó.

«Öå ïèòàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñ-
òåé ïîë³öåéñüêèõ, ùå îäèí êðîê ó
ðåôîðìóâàíí³ ïðàâîîõîðîííèõ
îðãàí³â. Àíãë³éñüêà — ìîâà ì³æ-
íàðîäíîãî ñï³ëêóâàííÿ. Ó âåðåñ-
í³ 2015 ðîêó ìè çàïóñòèëè ïðîåêò
áåçêîøòîâíèõ êóðñ³â ³íîçåìíî¿
ìîâè äëÿ íàñåëåííÿ Capital English.
Íàðàç³ 6 000 ìåøêàíö³â ñòîëèö³
óñï³øíî ïðîéøëè êóðñ íàâ÷àííÿ.
² òåïåð ìè âïðîâàäæóºìî ïðîåêò
Capital English for Policå, ÿêèé çðî-
áèòü êè¿âñüêó ïîë³ö³þ íå ò³ëüêè
ñó÷àñíîþ, ÿêîþ âîíà âæå º, à ùå
á³ëüø êîìóí³êàáåëüíîþ ³ òàêîþ,
ÿêà â³äïîâ³äàº ì³æíàðîäíèì ñòàí-

äàðòàì. Áóäåìî ðàä³, ÿêùî íàø³
õëîïö³ ³ ä³â÷àòà äîáðå âîëîä³òè-
ìóòü àíãë³éñüêîþ ³ íàäàâàòèìóòü
ÿê³ñíèé ñåðâ³ñ äëÿ ³íîçåìö³â»,—
çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Íà÷àëüíèê Ñëóæáè 102 Íàö³î-
íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ ²âàí
Êîíîâàëåíêî ðîçïîâ³â, ùî ïðîòÿ-
ãîì äîáè äèñïåò÷åðè ïðèéìàþòü
ó ñòîëèö³ áëèçüêî 5 òèñÿ÷ âèêëè-
ê³â ³ çâåðíåíü â³ä ãðîìàäÿí.

«² ùîäîáè ìè ïðèéìàºìî áëèçü-
êî 30—40 ïîâ³äîìëåíü â³ä ³íîçåì-
íèõ ãðîìàäÿí, á³ëüø³ñòü ç íèõ çâåð-
òàþòüñÿ àíãë³éñüêîþ. ² òåïåð çà-
âäÿêè öüîìó ïðîåêòó ìè ï³äòÿã-
íåìî çíàííÿ ç ³íîçåìíî¿ äî íà-
ëåæíîãî ð³âíÿ»,— çàçíà÷èâ ïàí
Êîíîâàëåíêî.

Ó ñâîþ ÷åðãó, êåð³âíèê Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ Àíäð³é Êðè-
ùåíêî ïîäÿêóâàâ ìåðó ³ çàçíà-
÷èâ, ùî öå íåîáõ³äíà ïðîãðàìà
äëÿ ïîë³ö³¿.

«Çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ äîçâîëèòü
ñòîëè÷íèì ïîë³öåéñüêèì åôåê-
òèâí³øå ðåàãóâàòè íà çâåðíåííÿ
³íîçåìö³â ³ ðîçêðèâàòè ñêîºí³ çëî-
÷èíè. Äëÿ ìåíå îñîáèñòî âèâ÷åí-
íÿ àíãë³éñüêî¿ — öå òåæ ïëàíêà,
ÿêó ÿ ïîâèíåí âçÿòè»,— ïîæàðòó-
âàâ Àíäð³é Êðèùåíêî.

Â³í çàïåâíèâ, ùî ï³ñëÿ Ñëóæ-

áè 102 äî âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿
äîëó÷àòüñÿ é ³íø³ ï³äðîçä³ëè Íà-
ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿.

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä-
êðåñëèâ, ùî êóðñè àíãë³éñüêî¿ äëÿ
ïîë³öåéñüêèõ áåçêîøòîâí³. Äëÿ
öüîãî ñòîëè÷íà âëàäà çàëó÷àº äî-
íîðñüêó äîïîìîãó: öå ³ ïîñîëüñòâà,
³ ì³æíàðîäí³ îðãàí³çàö³¿, ³ êîðïî-
ðàö³¿.

Äî ñëîâà, ó ðàìêàõ ïðîåêòó äëÿ
ïðàö³âíèê³â Ñëóæáè 102 áóëî ðîç-
ðîáëåíî ñïåö³àëüíó ïðîãðàìó íà-
â÷àííÿ ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè
ðîáîòè. Âîíà âêëþ÷àº 120 ãîäèí
äëÿ êîæíî¿ ç 10 ãðóï. Íàðàç³ êóð-
ñè äëÿ 120 ïîë³öåéñüêèõ Ñëóæáè
102 âæå ðîçïî÷àëèñÿ �

Ñòîëè÷í³ ïîë³öåéñüê³ 
ãîâîðèòèìóòü àíãë³éñüêîþ
�Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïðåçåíòóâàâ ïðàâîîõîðîíöÿì ïðîåêò Capital English for

Police
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Ó Êèºâ³ òðèâàþòü
çàõîäè ùîäî 
ëåãàë³çàö³¿ çàðïëàòè
«Ñüîãîäí³ ó ì³ñò³ ãîñòðî ñòî¿òü ïè-

òàííÿ ëåãàë³çàö³¿ çàðïëàòè. Âðà-

õîâóþ÷è íàñë³äêè ö³º¿ ïðîáëåìè,

á³ëüø³ñòü ñòîëè÷íèõ ðîáîòîäàâ-

ö³â ïðàöþþòü ó çàêîíîäàâ÷îìó

ïîë³. Ïðîòå, íà æàëü, º é òàê³, õòî,

íàìàãàþ÷èñü îòðèìàòè ÿêîìîãà

á³ëüøèé ïðèáóòîê, óõèëÿþòüñÿ â³ä

ñïëàòè ïîäàòê³â, âèêîðèñòîâóþ÷è

ïðàöþ ãðîìàäÿí áåç íàëåæíîãî

îôîðìëåííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí

òà ïðîïîíóþòü ïëàòíþ «ó êîíâåð-

òàõ».Òàêèé ñòàí ñïðàâ íåïðèïóñ-

òèìèé,àäæå ìè ïîâèíí³ äáàòè ïðî

ñîö³àëüíó çàõèùåí³ñòü êèÿí òà çðî-

áèòè óñå äëÿ òîãî, àáè âèâåñòè ¿õ-

í³ çàðîá³òêè ç «ò³í³»,— çàóâàæèâ

ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè

ç ïèòàíü ëåãàë³çàö³¿ âèïëàòè çà-

ðîá³òíî¿ ïëàòè òà çàéíÿòîñò³ íà-

ñåëåííÿ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê.

Ó ñ³÷í³-ëþòîìó 2016 ðîêó â ì³ñ-

ò³ ïðîâåäåíî 19 çàñ³äàíü ðîáî-

÷èõ ãðóï (êîì³ñ³é), íà ÿêèõ çàñëó-

õàíî êåð³âíèê³â 168 ï³äïðèºìñòâ

òà îðãàí³çàö³é, ùî ìàþòü íåâè-

ïðàâäàíî íèçüêèé ð³âåíü çàðïëà-

òè (â îêðåìèõ âèïàäêàõ íàâ³òü

íèæ÷å ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿).

Çà ðåçóëüòàòàìè âæèòèõ çàõî-

ä³â òà êîíòðîëüíî-ïåðåâ³ðî÷íî¿

ðîáîòè ìàéæå 2,2 òèñ.ñóá’ºêò³â ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ ï³äâèùèëè ð³âåíü

çàðïëàòè ïðàö³âíèêàì (çà ðàõóíîê

öüîãî ð³âåíü íàäõîäæåíü ïîäàòêó

íà äîõîäè ô³çîñ³á çð³ñ íà 3 ìëí

ãðí).

Ìåìîð³àë íà ÷åñòü
á³ëîðóñ³â —
ãåðî³â ÀÒÎ
Ó ïîíåä³ëîê ó Êèºâ³ íà âóëèö³ Á³-

ëîðóñüê³é, 22 óðî÷èñòî â³äêðèëè

ïàì’ÿòíèê á³ëîðóñàì, ÿê³ â³ääàëè

ñâî¿ æèòòÿ ï³ä ÷àñ ïîä³é íà ªâðî-

ìàéäàí³, à òàêîæ â çîí³ ÀÒÎ.

«Ãåðî¿ íå âìèðàþòü,à â³÷íî æè-

âóòü â íàø³é ïàì’ÿò³. Â³äêðèëè ìå-

ìîð³àë ïàì’ÿò³ á³ëîðóñüêèì âî¿íàì,

ãåðîÿì,ÿê³ ïë³÷-î-ïë³÷ ç óêðà¿íöÿ-

ìè áîðîëèñü çà ³äåàëè íàøîãî íà-

ðîäó—ñâîáîäó,÷åñòü, ã³äí³ñòü.Ìå-

ìîð³àë ïðèñâÿ÷åíèé Ìèõàéëó Æèç-

íåâñüêîìó, ÿêèé çàãèíóâ 22 ñ³÷íÿ

2014 ðîêó â³ä êóë³ ñíàéïåðà íà

Ìàéäàí³, Àëåñþ ×åðêàøèíó òà Â³-

òàë³þ Ò³ë³æåíêó — äîáðîâîëüöÿì,

ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â ÀÒÎ íà òåðèòî-

ð³¿ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ ³ çàãèíóëè â

áîþ ï³ä Ñòàðîãíàò³âêîþ ó ñåðïí³

2015 ðîêó. Âøàíóâàòè ¿õ ïàì’ÿòü—

òå, ùî ìè îáîâ’ÿçêîâî ìàºìî çðî-

áèòè, ùîá íàãàäàòè ñîá³ é ³íøèì,

ùî í³õòî íå çàáóòèé ³ í³ùî íå çà-

áóòî!»,—íàïèñàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³

ó ìåðåæ³ Facebook ãîëîâà Øåâ÷åí-

ê³âñüêî¿ ÐÄÀ Îëåã Ãàðÿãà.

Ìåìîð³àë âèêîíàíèé ó ôîðì³

õðåñòà â êîëüîðàõ íàö³îíàëüíîãî

ïðàïîðà Á³ëîðóñ³,öåíòð ÿêîãî ïðè-

êðàøàº ³ñòîðè÷íèé ãåðá á³ëîðó-

ñüêèõ çåìåëü— òàê çâàíà Ïàãîíÿ.

íîâèíè

Ó ïîíåä³ëîê â ïðèì³ùåíí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ â³äáóëàñÿ ïðå-
çåíòàö³ÿ ïðîåêòó Capital English for Police. ²í³ö³-
àòîðîì çàõîäó âèñòóïèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷-
êî. Â³í ðîçïîâ³â, ùî ñòîëè÷íà âëàäà ó âåðåñí³
2015 ðîêó çàïóñòèëà ïðîåêò áåçêîøòîâíèõ êóðñ³â
àíãë³éñüêî¿ ìîâè, ÿêèé êîðèñòóºòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ
ó ìåøêàíö³â ì³ñòà. ² òåïåð ó ðàìêàõ êàìïàí³¿ ç ìà-
ñîâîãî âèâ÷åííÿ ³íîçåìíî¿ ÊÌÄÀ çàëó÷àº äî ïðî-
åêòó ³ ïðàâîîõîðîíö³â.

Ïàâëî ÃÎÐÍÎÑÒÀªÂ | «Õðåùàòèê»

Ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ ïðîåêòó Capital English for Police äëÿ ñòîëè÷íî¿ Ñëóæáè 102 ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³äêðåñëèâ, ùî çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ â³äêðèâàº ÷èìàëî ìîæëèâîñòåé
äëÿ ïåðñîíàëüíîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ïðàâîîõîðîíö³â

Ïðîåêò Capital English áóëî ñòâî-

ðåíî çàâäÿêè ï³äòðèìö³ ïàðò-

íåð³â òà âîëîíòåð³â, ïðè öüîìó

ç áþäæåòó íå áóëî âèòðà÷åíî

æîäíî¿ êîï³éêè. Ïàðòíåðàìè

Ïðîåêòó Capital English º Áðè-

òàíñüêà Ðàäà â Óêðà¿í³, ìîâí³

øêîëè IQ Planet òà Speak Up,

Cambridge Assessment,10 Minute

School, ïëàòôîðìà It’s Quiz, Kyiv

Lions Club òà êîìïàí³ÿ SendPulse.

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

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 № 141/141 від 10 березня 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:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 31 березня 2011 року № 100/5487 

«Про Програму приватизації коммунального майна 
територіальної громади міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 20/20 від 17 грудня 2015 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України «Про місцеве са$

моврядування в Україні», враховуючи рішення Господарського суду Кіровоградської області від 03 червня
2015 року № 910/5169/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�додат�а�1�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�31�березня�2011�ро���№ 100/5487

«Про�Про�рам��приватизації��ом�нально�о�майна�територіальної��ромади�міста�Києва»�та�і�змі-

ни:

позицію�100�розділ��«Перелі��об’є�тів��р�пи�А,�що�переб�вають����ом�нальній�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва,�я�і�підля�ають�приватизації�шляхом�продаж��на�а��ціонах,�за

�он��рсом»:

ви�лючити.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�власності.
Київський міський голова В. Кличко

100 Нежилі приміщення ТОВ «Центр дозвілля «РА» м. Київ, вул. Межигірська, 2, літ. «А» 706,1

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

ня��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації���ласти�в��становлено-

м��поряд���до�овір�оренди�нежитлових�при-

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо-

�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.�

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�10�березня�2016�ро���№141/141�

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 ФІЗИЧНА ОСОБА9
ПІДПРИЄМЕЦЬ САПУН
ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Форма власності —
приватна 
Форма фінансування —
госпрозрахункова

БУДІВЕЛЬНИКІВ ВУЛ.,
8

Дніпровський район,
ЖБк — 59поверховий 
Площа — 494,20 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО
ОБ’ЄКТА З ПРОДАЖУ ПРОДОВОЛЬ9
ЧИХ ТОВАРІВ, КРІМ ТОВАРІВ ПІДАК9
ЦИЗНОЇ ГРУПИ

1 поверх
Площа — 211,00 кв. м

8% 2 роки 364
дні

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності 

та форма
фінансування

Адреса 
та характеристика об’єкта

нерухомості

Призначення, характеристика 
об’єкта оренди та орендована 

площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на
який

укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ»

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Київпромсервіс 1"

Форма власності 9
приватна 
Форма
господарювання 9
госпрозрахункова 
Код ЄДРПОУ 39796819

Червоногвардійська, 13,
літ.Б 
Дніпровський район
Нежилий будинок,
(капітальний)
Загальна площа 9 232,5 кв. м

Розміщення офісу 

1,2 поверхи
Площа 9 232,50 кв. м

15% 2 роки 364
дні

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Київпромсервіс 1"

Форма власності 9
приватна 
Форма
господарювання 9
госпрозрахункова 
Код ЄДРПОУ 39796819

Червоногвардійська, 13,
літ.Г 
Дніпровський район
Нежилий будинок,
(капітальний)
Загальна площа 9 400,6 кв.
м

Розміщення складу

1 поверх, антресоль
Площа 9 400,60 кв. м

8% 2 роки 364
дні

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 142/142 від 10 березня 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�додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�м.

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

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

��ласти�в��становленом��поряд���до�овори

оренди�нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення

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

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

ради�з�питань�власності

Київський міський голова  В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�10�березня�2016�ро���№ 142/142

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються в оренду 

єдиному претенденту на право оренди

Про продовження строку завершення будівництва об’єктів 
незавершеного будівництва — профілакторію на 200 місць 

та їдальні на 720 місць на 25$му км Харківського шосе
Рішення Київської міської ради № 143/143 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 628, 651 Цивільного кодексу України, статті 27 Закону України «Про приватизацію дер$
жавного майна», статті 19 Закону України «Про особливості приватизації незавершеного будівництва», вра$
ховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Імпресса» щодо продовження строку будів$
ництва об’єкта незавершеного будівництва — профілакторію на 200 місць та об’єкта незавершеного будів$
ництва — їдальні на 720 місць в піонертаборі «Салют» на 25$му км Харківського шосе (лист від 24 листопада
2014 року № 16) та рішення постійної комісії Київської міської ради з питань власності (протокол № 32 від 28
квітня 2015 року), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Продовжити�стро��завершення�товари-

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«Імпрес-

са»�б�дівництва�об’є�тів�незавершено�о�б�дів-

ництва —�профіла�торію�на�200�місць�та�їдаль-

ні�на�720�місць�на�25-м���м�Хар�івсь�о�о�шо-

се�до�06��р�дня�2019�ро��.

2.�Взяти�до�відома,�що�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�08�жовтня�2009�ро���№ 346/2415

«Про�продовження�термін��завершення�б�дів-

ництва�об’є�та�незавершено�о�б�дівництва��—

профіла�торію�на�200�місць�та�їдальні�на�720�місць

на�25-м���м�Хар�івсь�о�о�шосе»�термін�завер-

шення�б�дівництва�б�в�продовжений�до�06

�р�дня�2014�ро��.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішень Київської міської ради
Рішення Київської міської ради № 216/216 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 127, 134$136 Земельного кодексу України та пункту 34 частини першої статті 26 За$
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для приведення документації з продажу у відповід$
ність до вимог законодавства та з метою впорядкування земельних відносин Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�в�додато��до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�20.09.2012�№ 200/8484

«Про�визначення�перелі���земельних�діляно�

для�опрацювання�можливості�продаж��їх�на�зе-
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Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування  існуючого цілісного 
майнового комплексу на вул. Червонопрапорній, 26 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 147/147 від 10 березня 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 розгля$
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

мельних�тор�ах»�(із�змінами�та�доповненнями),

а�саме:���п�н�ті�8����рафі�4�«Орієнтовна�площа

земельної�ділян�и,��а»�цифри�«1,10»�замінити

цифрами�«1,7»�(справа�№�Є-1294).

2.�Ви�лючити�позицію�16�додат�а�до�рішен-

ня� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 29.05.2003

№ 476/636�«Про�доповнення�до�перелі���зе-

мельних�діляно�,�призначених�для�продаж��на

земельних�тор�ах�(а��ціонах)�с�б’є�там�під-

приємниць�ої�діяльності�під�заб�дов�».

3.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�26.04.2007�№ 485/1146�«Про�за-

твердження�стартових�цін�об’є�тів�а��ціон�»,

а�саме:

— п�н�т�3�рішення�ви�лючити;

— лот�12 з�додат�а�до�рішення�ви�лючити.

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

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

ради�з�питань�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�ПУБЛІЧНОМУ�АК-

ЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ДІКЕРГОФФ�ЦЕ-

МЕНТ�УКРАЇНА»�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�існ�ючо�о�цілісно�о�майново�о��ом-

пле�с��на�в�л.�Червонопрапорній,�26���Голо-

сіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —

землі�промисловості,�транспорт�,�зв’яз��,�енер-

�ети�и,�оборони�та�іншо�о�призначення,�заява

ДЦ�№�01062-000196013-014�від

10.12.2015,�справа�А-8099).

2.�Передати.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ�«ДІКЕРГОФФ�ЦЕМЕНТ�УКРАЇНА»,

за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в

оренд��на�15�ро�ів�земельн��ділян���площею

6,5474��а,�в�том��числі�в�межах�червоних�ліній

площею� 0,1316� �а� (�адастровий� номер

8000000000:82:415:0187,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр��про�земельн��ділян���

№�НВ-8000231062015),�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�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва���зв’яз���з�наб�ттям�права�власності�на

майновий��омпле�с�(свідоцтво�про�право�влас-

ності�від�06.08.1998).

3.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«ДІКЕРГОФФ�ЦЕМЕНТ�УКРАЇНА»:

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.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

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

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�необхідні�для���ладання�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и.

3.5.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�07.12.2005

№ 19-10567�та�Головно�о��правління�Держ-

�ео�адастр����м.�Києві�від�16.10.2015�№ 19-

26-7777.31 -�4554/20-15.

3.6.�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.

3.7.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.8.�Земельн��ділян���в�межах�червоних�лі-

ній�ви�ористов�вати�з�обмеженнями�відповід-

но�до�вимо��містоб�дівно�о�за�онодавства.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�земельної�ділян�и�не�за�цільовим

призначенням�тя�не�за�собою�припинення�пра-

ва��орист�вання�нею�відповідно�до�вимо��ста-

тей�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 передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Природні продукти» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування цеху (будівлі павільйонів П$72) 
на вул. Бориспільській, 9 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 149/149 від 10 березня 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�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«Природні�прод��-

ти»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�цех�

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

сь�ій,�9���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

�орія�земель —�землі�промисловості,�транс-

порт�,�зв’яз��,�енер�ети�и,�оборони�та�іншо-

�о�призначення,�справа�Д-2788,�заява�ДЦ�

№�01038-000188301-014�від�15.09.2015).

2.�Передати�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«Природні�прод��ти»,�за��мови

ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на

1�рі��земельн��ділян���площею�0,2235��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:63:275:0095,�ви-

тя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�зе-

мельн��ділян���№�НВ-8000146642014)�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�цех��(б�дівлі�па-

вільйонів�П-72)�на�в�л.�Бориспільсь�ій,�9���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва���зв’яз���із�переходом�права�власності�на

майно�(до�овір���півлі-продаж��нер�хомо�о

майна�від�20.07.2006�№ 1163).

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Природні�прод��ти»:

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.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.3.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�необхідні�для���ладення�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и.

3.4.�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.

3.5.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�від�01.07.2011�№ 7159/0/18/19-11,�Го-

ловно�о��правління�Держ�омзем����м.�Києві

від�23.10.2012�№ 337.

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

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

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

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначено-

м��за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до-

�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд���та�випад�ах,�встановлених�за�онодав-

ством.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��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 передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«АПОЛЛО» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування виробничо$технічної бази 
на вул. Здолбунівській, 7$д у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 150/150 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 141, 186 Земельного кодексу України, статей З0, 31 Закону Укра$

їни «Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз$
межування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону Укра$
їни «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«АПОЛЛО»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�виробничо-технічної�бази�на�в�л.�Здолб�-

нівсь�ій,�7-д���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

2.�Передати�товариств��з�обмеженою�відпо-

відальністю�«АПОЛЛО»,�за��мови�ви�онання

п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�25�ро�ів�зе-

мельн��ділян���площею�0,0605��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:90:145:0028,�витя��з

Державно�о�земельно�о��адастр��про�земель-

н��ділян���№�НВ-8000041292013)�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�виробничо-технічної�ба-

зи�на�в�л.�Здолб�нівсь�ій,�7-д���Дарниць�ом�

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва��

зв’яз���з�наб�ттям�права�власності�на�об’є�ти

нер�хомо�о�майна�(свідоцтво�про�право�влас-

ності�від�09.12.2009�№ 985-В)�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�промисловості,�транспорт�,�зв’яз-

��,�енер�ети�и,�оборони�та�іншо�о�призначен-

ня,�заява�ДЦ�№ 01109-000120517-014�від

30.01.2014,�справа�А-20916).

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«АПОЛЛО»:

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.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�необхідні�для���ладання�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про�ла-

дання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих

інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знаходяться�в

межах�земельної�ділян�и.

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.�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.�Внести�зміни�до�до�овор��на�право�тимча-

сово�о��орист�вання�землею�(в�том��числі�на

�мовах�оренди)�від�21.04.1997�№ 90-5-00019�(із

змінами,�внесеними�з�ідно�з�додат�овою���о-

дою�до�до�овор��від�11.12.2003�№ 90-5-00087

та�додат�ово�о�до�овор��№ 2�до�до�овор��від

21.11.2006�№ 90-5-00089)�(заяви�ПАТ�«Осо�ор»

№ 037-12-182�від�03.09.2012�та�№ 037-12-183

від�03.09.2012),���ладено�о�між�ПАТ�«Осо�ор»

та�Київсь�ою�місь�ою�радою�в�частині�припи-

нення�права��орист�вання�ПАТ�«Осо�ор»�земель-

ною�ділян�ою�площею�0,0605��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:145:0028)�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�виробничо-технічної�бази

на�в�л.�Здолб�нівсь�ій,�7-д���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�з�момент��державної�реєстрації�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и�площею�0,0605

�а�(�адастровий�номер�8000000000:90:145:0028)

між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�товариством�з

обмеженою�відповідальністю�«АПОЛЛО»�на�ви-

�онання�цьо�о�рішення.

5.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

6.�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 надання Будинку соціального піклування земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування будинку для тимчасового

перебування громадян без визначеного місця проживання 
на вул. Суздальській, 4/6 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 151/151 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 92, 116, 122, 123, 186 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», врахову$
ючи звернення Будинку соціального піклування від 25.05.2015 № 521 та розглянувши технічну документацію
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1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

Б�дин���соціально�о�пі�л�вання�для�тимчасо-

во�о�переб�вання��ромадян�без�визначено�о

місця�проживання�на�в�л.�С�здальсь�ій,�4/6��

Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(справа�А-

17198).

2.�Надати�Б�дин���соціально�о�пі�л�вання,�за

�мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,���по-

стійне��орист�вання�земельн��ділян���площею

0,2135� �а� (�адастровий� номер

8000000000:69:255:0005)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дин���для�тимчасово�о�пе-

реб�вання��ромадян�без�визначено�о�місця�про-

живання�на�в�л.�С�здальсь�ій,�4/6���Солом’ян-

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Б�дин���соціально�о�пі�л�вання:

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

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

де�с��У�раїни.

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

�ладання�нових,�ремонт��е�спл�атації�існ�ючих

інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знаходяться�в

межах�земельної�ділян�и.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівниці�питання�оформлення

дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��мен-

та�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном��за�оно-

давством�У�раїни.

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

ції�права�постійно��орист�вання�земельною�ді-

лян�ою���поряд��,�встановленом��За�оном

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

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

3.5.�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�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��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

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання управлінню культури, туризму 
та охорони культурної спадщини Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації земельної ділянки 

для обслуговування будівель та споруд дитячої 
школи мистецтв № 5 на вул. Маршала Малиновського, 11$в 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 152/152 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

відведення�земельної�ділян�и��правлінню���ль-

т�ри,�т�ризм��та�охорони���льт�рної�спадщи-

ни�Оболонсь�ої�районної�в�місті�Києві�держав-

ної�адміністрації�(ідентифі�аційний��од�37445495)

для�обсл��ов�вання�б�дівель�та�спор�д�дитя-

чої�ш�оли�мистецтв�№ 5�на�в�л.�Маршала�Ма-

линовсь�о�о,�11-в�в�Оболонсь�ом��районі�

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

та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�Д-7018,�заява

ДЦ�№ 030-000189478-014�від�26.09.2015).

2.�Надати��правлінню���льт�ри,�т�ризм��та

охорони���льт�рної�спадщини�Оболонсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністра-

ції,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішен-

ня,���постійне��орист�вання�земельн��ділян-

���площею�0,9893��а�(�адастровий�номер

8000000000:78:092:0008)�для�обсл��ов�вання

б�дівель�та�спор�д�дитячої�ш�оли�мистецтв

№�5�на�в�л.�Маршала�Малиновсь�о�о,�11-в�в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

�ом�нальної�власності�територіальної���ромади

міста�Києва.

3.�Управлінню���льт�ри,�т�ризм��та�охоро-

ни���льт�рної�спадщини�Оболонсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації:

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

ції�права�постійно�о��орист�вання�земельною

ділян�ою���поряд��,�встановленом��За�оном

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

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

3.3.�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.

3.4.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах

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

від�04.03.2014�№ 2029/0/12-1/19-14,�Голов-

но�о��правління�Держзема�ентства���м.�Києві

від�22.09.2014�№ 19-26-0.3-5019/2-14.

3.5.�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.

3.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�земельної�ділян�и�не�за�цільовим

призначенням�тя�не�за�собою�припинення�пра-

ва��орист�вання�нею�відповідно�до�вимо��ста-

тей�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 передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«ГЛЕДФАРМ ЛТД» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування нежитлового, адміністративно$офісного 
будинку на вул. Алма$Атинській, 58 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 153/153 від 10 березня 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�прое�т�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�ділян�и�товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�«ГЛЕДФАРМ�ЛТД»�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�нежитлово�о,�ад-

міністративно-офісно�о�б�дин���на�в�л.�Алма-

Атинсь�ій,�58���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва

(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�від�16.11.2015�№01057-

000193859-014,�справа�№�Д-3755).

2.�Передати�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«ГЛЕДФАРМ�ЛТД»,�за��мови�ви�онання

п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�5�ро�ів�зе-

мельн��ділян���площею�0,2063��а�(�адастровий

номер�8000000000:66:266:0011,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��

№�НВ-8000048182013)�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�нежитлово�о,�адміністративно-офісно�о

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

районі�м.�Києва�із�земель��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва���зв’яз���з

переходом�права�власності�на�майно�(до�овір

��півлі-продаж��майново�о��омпле�с��від�01.07.2005

№�5253�та�рішення�Господарсь�о�о�с�д��міста

Києва�від�10.12.2008�№�32/510).

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«ГЛЕДФАРМ�ЛТД»:

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

відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

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

дання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих

інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знаходяться�в

межах�земельної�ділян�и.

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

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�ри

та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�12.06.2008

№19-7466,�Головно�о��правління�Держзема�ент-

ства���м.�Києві�від�24.09.2013�№ 3619.

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

�становленом��поряд��.

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

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлення

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

виріш�вати�в�поряд��,�визначеном��за�онодав-

ством�У�раїни.

3.6.�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

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

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

адміністрації)�до��менти,�визначені�за�онодав-

ством,�необхідні�для���ладання�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и.

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

партаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�пайо-

в���часть�виріш�вати�в�поряд���та�випад�ах,�вста-

новлених�за�онодавством.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням�тя�-

не�за�собою�припинення�права��орист�вання�нею

відповідно�до�вимо��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�ра-

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�зем-

ле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянину Стрекалову Олегу Анатолійовичу 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування офісної
будівлі на вул. Івана Мазепи, 7 у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 154/154 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 141, 186 Земельного кодексу України, статті 31 Закону Укра$

їни «Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз$
межування 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 вста$
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�земле-

�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж

земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)��рома-

дянин��Стре�алов��Оле���Анатолійович��для�е�с-

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

Івана� Мазепи,� 7� �� Печерсь�ом�� районі�

м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та

�ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ-�4108�від�09.11.2015

№ 01062-000193320-014,�справа�А-20297).

2.�Передати��ромадянин��Стре�алов��Оле��

Анатолійович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо-

�о�рішення,�в�оренд��на�5�ро�ів�земельн��ділян-

��� площею� 0,0180� �а� (�адастровий� номер

8000000000:82:006:0009,�витя��з�Державно�о�зе-

мельно�о��адастр��про�земельн��ділян���№�НВ-

8000113662014)�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�офісної�б�дівлі�на�в�л.�Івана�Мазепи,�7��

Печерсь�ом��районам.�Києва�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва���зв’яз���з�переходом�права�власності�на�май-

но�(до�овір���півлі-продаж��від�23.12.2009�№1588).

3.�Громадянин��Стре�алов��Оле���Анатолійови-

ч�:

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

відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

3.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

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

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

міністрації)�до��менти,�визначені�за�онодавством,

необхідні�для���ладання�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и.

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

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

29.01.2015�№481/0/01/19-15,�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�від�13.05.2015�№057041-6836.

3.4.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про�ла-

дання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих�ін-

женерних�мереж�і�спор�д,�що�знаходяться�в�межах

земельної�ділян�и.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати�в

�становленом��поряд��.

3.6.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з�Де-

партаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо-

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

жавної�адміністрації)�до�овор��про�пайов���часть

виріш�вати�в�поряд���та�випад�ах,�встановлених

за�онодавством.

3.7.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлення

дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��ментації

виріш�вати�в�поряд��,�визначеном��за�онодав-

ством�У�раїни.

4.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�оренди

земельної�ділян�и�від�26.06.2001�№ 82-6-00022

з�момент��державної�реєстрації�права�оренди

земельної�ділян�и��ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва,�зазначеної���п�н�-

ті�2�цьо�о�рішення�(лист-з�ода�п�блічно�о�а�ціо-

нерно�о�товариства�«ФІРМА�ПРОКАТ»�від�26.05.2011

№ 1344).

5.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�орис-

тання�землі�не�за�цільовим�призначенням�тя�не

за�собою�припинення�права��орист�вання�нею

відповідно�до�вимо��статей�141,�143�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�зем-

ле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання земельної ділянки комунальному некомерційному
підприємству «Консультативно$діагностичний центр» 
Шевченківського району міста Києва для експлуатації 

та обслуговування будівель поліклініки на вул. Саксаганського,
100 у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 155/155 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен$

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас$
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ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розгля$
нувши заяву комунального некомерційного підприємства «Консультативно діагностичний центр» Шевчен$
ківського району міста Києва від 29.09.2014 № 01104$000149063$014, враховуючи те, що земельна ділянка за$
реєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ді$
лянку від 22.07.2014 № НВ$8000112092014) та право комунальної власності територіальної громади міста Ки$
єва на яку зареєстровано в установленому порядку (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно від 08.09.2014 № 26510026), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�на�пра-

во�тимчасово�о�дов�остро�ово�о��орист�ван-

ня�землею�від�02.07.2001�№ 76-5-00047,���ла-

дений�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�дер-

жавним�районним��ом�нальним�на��ово-ви-

робничим�медичним�підприємством�Старо�и-

ївсь�о�о�район��м.�Києва�«МЕДИНАР»�на�під-

ставі�п�н�т��10�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�30.11.2000�№ 90/1067�«Про�надання�і�ви-

л�чення�земельних�діляно�»�(лист-з�ода��ом�-

нально�о�не�омерційно�о�підприємства�«Кон-

с�льтативно-діа�ностичний�центр»�Шевчен�ів-

сь�о�о�район��міста�Києва�від�20.08.2015

№ 01/474-564).

2.�Надати��ом�нальном��не�омерційном�

підприємств��«Конс�льтативно-діа�ностичний

центр»�Шевчен�івсь�о�о�район��міста�Києва,

за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в

постійне��орист�вання�земельн��ділян���пло-

щею� 0,5792� �а� (�адастровий� номер

8000000000:76:046:0011)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівель�полі�ліні�и�на�в�л.

Са�са�ансь�о�о,�100���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�із�земель��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�(�ате�орія

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

дови,�заява�ДЦ�від�29.09.2014�№ 01104-

000149063-014,�справа�А-21274).

3.�Ком�нальном��не�омерційном��підприєм-

ств��«Конс�льтативно-діа�ностичний�центр»

Шевчен�івсь�о�о�район��міста�Києва:

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,�розміщених

��межах�земельної�ділян�и.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.4.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної,�прое�тно-�ошторисної�до��мен-

тації�та�питання�пайової��часті�виріш�вати�в

поряд��,�визначеном��за�онодавством�У�ра-

їни.

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

ції�права�постійно�о��орист�вання�земельною

ділян�ою���поряд��,�встановленом��За�оном

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

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

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 поновлення публічному акціонерному товариству 
«Київсільелектро» договору оренди земельної ділянки

для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі 
на вул. Льва Толстого, 55$а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 159/159 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,

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» та враховуючи звернення публічного акціонерного товариства «Київсільелектро» від
16.06.2011 № КОП$0738, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�15�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�05.03.2007�№ 79-6-00480

площею� 0,1024� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:081:0004),���ладений�між�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою�та�від�ритим�а�ціонерним

товариством�«Київсільеле�тро»�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�адміністративної�б�дівлі�на

в�л.�Льва�Толсто�о,�55-а���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(справа�№�А-19394).

2.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної�пла-

ти,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земельної�ді-

лян�и�від�05.03.2007�№79-6-00480,�підля�ає�при-

веденню���відповідність�до�норм�за�онодавства.

3.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«Ки-

ївсільеле�тро»:

3.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

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

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

адміністрації)�до��менти,�визначені�за�онодав-

ством,�необхідні�для���ладання�додат�ової���оди

про�поновлення�до�овор��оренди�земельної�ді-

лян�и�від�05.03.2007�№ 79-6-00480.

3.2.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації)�від�28.10.2015�№ 057041-

19048.

3.3.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з�Де-

партаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�пайо-

в���часть�виріш�вати�в�поряд���та�випад�ах,�вста-

новлених�за�онодавством.

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

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�зем-

ле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення підприємству з іноземними інвестиціями 
«МакДональдз Юкрейн ЛТД» договору оренди земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування закусочної 
швидкого обслуговування на просп. Московському, 12$а 

в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 161/161 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 186 Земельного кодексу України, статей 30, 33 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» та враховуючи звернення підприємства з іноземними інвестиціями «МакДо$
нальдз Юкрейн ЛТД» від 16.06.2011 № КОП$0344, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж

земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�під-

приємств��з�іноземними�інвестиціями�«Ма�До-

нальдз�Ю�рейн�ЛТД»�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��райо-

ні�м.�Києва�(справа�А-19363).

2.�Поновити�на�10�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�11.12.2001�№ 78-6-00034

площею�0,1362��а,�в�межах�червоних�ліній�(�а-

дастровий�номер�8000000000:78:504:0011),���ла-

дений�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�підпри-

ємством�з�іноземними�інвестиціями�«Ма�До-

нальдз�Ю�рейн�ЛТД»�для�б�дівництва,�е�спл�-

атації�і�обсл��ов�вання�за��сочної�швид�о�о�об-

сл��ов�вання�на�розі�просп.�Червоних�Коза�ів�та

просп.�Оболонсь�о�о�в�Оболонсь�ом��районі�

м.�Києва.

3.�Внести�зміни�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�11.12.2001�№78-6-00034,�а�саме:

— слова�«на�розі�просп.�Червоних�Коза�ів�та

просп.�Оболонсь�о�о���Мінсь�ом��районі»�замі-

нити�словами�та�цифрами�«на�просп.�Мос�ов-

сь�ом�,�12-а�в�Оболонсь�ом��районі»;

— слова�«для�б�дівництва,�е�спл�атації�і�об-

сл��ов�вання�за��сочної�швид�о�о�обсл��ов�ван-

ня»�замінити�словами�«для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�за��сочної�швид�о�о�обсл��ов�ван-

ня».

4.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної�пла-

ти,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земельної�ді-

лян�и�від�11.12.2001�№78-6-00034,�підля�ає�при-

веденню���відповідність�до�норм�за�онодавства.

5.�Підприємств��з�іноземними�інвестиціями

«Ма�Дональдз�Ю�рейн�ЛТД»:

5.1.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листі�Депар-

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

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

ної�адміністрації)�від�01.09.2015�№057041-15700.

5.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

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

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

адміністрації)�до��менти,�визначені�за�онодав-

ством,�необхідні�для���ладення�додат�ової���оди

про�поновлення�та�внесення�змін�до�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�від�11.12.2001�№ 78-

6-00034.

5.3.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з�Де-

партаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�пайо-

в���часть�виріш�вати�в�поряд���та�випад�ах,�вста-

новлених�за�онодавством.

5.4.�Земельн��ділян���в�межах�червоних�ліній

ви�ористов�вати�з�обмеженнями�відповідно�до�ви-

мо��містоб�дівно�о�за�онодавства.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�зем-

ле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Мусі Юлії Михайлівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Радянському, 3$а у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 177/177 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 186, 121 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», врахову$
ючи наявність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвер$
дженого рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457 та розглянувши проект землеустрою що$
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ведення�земельної�ділян�и��ромадянці�М�сі�Юлії

Михайлівні�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д���пров.�Радянсь�ом�,�3-а���Солом’янсь�ом�

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

лової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�А-8495).

2.�Передати��ромадянці�М�сі�Юлії�Михайлівні,

за��мови�ви�онання�п�н�т��З�цьо�о�рішення,���при-

ватн��власність�земельн��ділян���площею�0,0524

�а�(�адастровий�номер�8000000000:72:517:0060)

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�-

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.

Радянсь�ом�,�3-а���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�із�земель��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�М�сі�Юлії�Михайлівні:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

лян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�обме-

женнями�щодо�заб�дови�та�до��ментами,�що�да-

ють�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�дівель-

них�робіт,�одержаними�в��становленом��за�оно-

давством�поряд��.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про�ла-

дання�нових,�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених��

межах�земельної�ділян�и.

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

�становленом��поряд��.

3.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з�Де-

партаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�пайо-

в���часть�виріш�вати�в�поряд���та�випад�ах,�вста-

новлених�за�онодавством.

3.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�ри

та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�20.02.2006

№19-1465,�Головно�о��правління�Держзема�ент-

ства���м.�Києві�від�14.01.2015�№19-26-0.3-267/2-

15.

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

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����поряд-

��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�дер-

жавн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�май-

но�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,�що

право�власності�на�землю�може�б�ти�припинено

��випад�ах,�передбачених�статтями�140,�143�Зе-

мельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�зем-

ле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 171/171 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж

земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�е�сперт-

ної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и�(�а-

дастровий�номер�8000000000:78:036:0140)

площею�0,0855��а�для�ре�онстр��ції�та�до-

б�дови�триповерхово�о�тор�овельно-офіс-

но�о�приміщення�з�подальшими�обсл��ов�-

ванням�та�е�спл�атацією�на�в�л.�Героїв�Дніп-

ра,�43-в�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва,�що

підля�ає�продаж���ромадянці�Гаврилю��Оль-

зі�Валеріївні�(справа�Є-1292).

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

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�зем-

ле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про затвердження змін 
до Статуту комунального підприємства 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

«Київське інвестиційне агентство»
Розпорядження № 152 від 17 березня 2016 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статті 17 Закону України «Про місцеве само&
врядування в Україні», статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925
«Про бюджет міста Києва на 2015 рік», з метою приведення у відповідність до вимог законодавства України:

І.�Затвердити�зміни�до�Стат�т���ом�наль-

но�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

жавної�адміністрації)�«Київсь�е�інвестиційне

а�ентство»,�затверджено�о�розпорядженням

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від

18�січня�2006�ро���№ 48�(в�реда�ції�розпо-

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

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

ністрації)�від�11�березня�2011�ро���№ 343),

ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�що�додає-

ться.

2.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�ін-

вестиційне�а�ентство»�забезпечити�в��ста-

новленом��поряд���державн��реєстрацію�змін

до�Стат�т�.

3.�Контроль�за�ви�онанням�ньо�о�розпо-

рядження�по�ласти�на�першо�о�ст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�Пліса�Г.�В.
Голова В. Кличко

1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ�

1.1�Цей�Стат�т�ре�ламент�є�порядо���творення,�діяльності,�реор�анізації�та�лі�відації

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

�ої�державної�адміністрації)�«КИЇВСЬКЕ�ІНВЕСТИЦІЙНЕ�АГЕНТСТВО»�(далі —�А�ентство).

1.2.�А�ентство�створене�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�15.07.2004�№ 396/1806�«Про�ре-

ор�анізацію�державної��оспрозрах�н�ової�ор�анізації�«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації����ом�нальне�підприємство�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство».

1.3.�А�ентство�безпосередньо�підпоряд�ов�ється�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій

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

1.4.�А�ентство�є�правонаст�пни�ом�державної��оспрозрах�н�ової�ор�анізації�«Київсь�е�ін-

вестиційне�а�ентство»�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�та��ом�нально�о�підприєм-

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

«Київсистемоменеджмент».

1.5.�А�ентство���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�та�за�онами�У�раїни,�постано-

вами�Верховної�Ради�У�раїни,���азами�і�розпорядженнями�Президента�У�раїни,�постано-

вами�і�розпорядженнями�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�роз-

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

міністрації)�та�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�іншими�нормативно-правовими�а�тами,�а�та�ож

цим�Стат�том.

1.6.�А�ентство�є�юридичною�особою,�діє�на�принципах�повно�о��осподарсь�о�о�розра-

х�н��,�наб�ває�майнові�та�особисті�немайнові�права,�несе�відповідні�обов’яз�и,���ладає�до-

�овори,�вист�пає�в�с�ді,��осподарсь�ом��та�адміністративном��с�дах�від�сво�о�імені,�має�від-

о�ремлене�майно,�поточний,�валютний�та�інші�рах�н�и�в��становах�бан�ів,�печат���з�влас-

ним�наймен�ванням,�штампи,�емблеми,�затверджені���встановленом��поряд���товарний,

фірмовий�зна��чи�зна��обсл��ов�вання,�блан�и�з�власними�ре�візитами�та�інші�атриб�ти.

1.7.�А�ентство�не�несе�відповідальності�по�зобов’язаннях�власни�а�та�ор�ан�,�до�сфери

�правління�я�о�о�воно�входить.

1.8.�Збит�и,�завдані�А�ентств��внаслідо��ви�онання�рішень�ор�анів�державної�влади�чи�ор-

�анів�місцево�о�самовряд�вання,�підля�ають�відш�од�ванню�зазначеними�ор�анами�добро-

вільно�або�за�рішенням�с�д�.

1.9.�Підприємство�має:

— повн��назв���	раїнсь	ою�мовою:�Ком�нальне�підприємство�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»,

— с	орочен��назв���	раїнсь	ою�мовою:�КП�«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»,�

— повн��назв��ан�лійсь	ою�мовою: Utility�Enterprise�of�Kyiv�City�Council�Executive�Body

(Kyiv�State�Municipal�Administration)�«Kyiv�Investment�Agency»,

— с	орочен��назв��ан�лійсь	ою�мовою:�UE�«Kyiv�Investment�Agency»,�

1.10.�Місцезнаходження�А�ентства:�01004,�місто�Київ,�в�л.Терещен�івеь�а,�11-а.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�

від�18�січня�2006�ро���№ 48�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

17.03.�2016�ро���№�152

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО�ПІДПРИЄМСТВА�ВИКОНАВЧОГО�ОРГАНУ

КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�РАДИ�(КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ)�«КИЇВСЬКЕ�ІНВЕСТИЦІЙНЕ�АГЕНТСТВО»

(НОВА�РЕДАКЦІЯ)

Київ-2016

Про поновлення кооперативу по будівництву та експлуатації 
індивідуальних гаражів «Кооперативна&2» договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування гаражів 
на вул. Сім’ї Сосніних, 4&а 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 156/156 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
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», пункту 15.2 рішення Київської міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок передачі (надан&
ня) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві» та вра&
ховуючи звернення кооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів «Кооперативна&2»
від 13.01.2015 № КОП&0506, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�3�ро�и�до�овір�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�01.03.2005�№ 75-6-00172�(з��ра-

х�ванням�до�овор��про�внесення�змін�і�допов-

нень�до�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від

08.06.2012�№ 75-6-00554)�площею�1,6021��а,�в

межах�червоних�ліній� (�адастровий�номер

8000000000:75:112:0001),���ладений�між�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою�та��ооперативом�по�б�дів-

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

«Кооперативна-2»�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання��аражів�на�в�л.�Сім’ї�Сосніних,�4-а���Свя-

тошинсь�ом��районі�м.�Києва�(справа�№�А-21432).

2.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�01.03.2005�№ 75-6-00172�(з��ра-

х�ванням�до�овор��про�внесення�змін�і�допов-

нень�до�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від

08.06.2012�№ 75-6-00554),�підля�ає�приведен-

ню���відповідність�до�норм�за�онодавства.

3.�Кооператив��по�б�дівництв��та�е�спл�ата-

ції�індивід�альних��аражів�«Кооперативна-2»:

3.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�для���ладання�додат�ової���о-

ди�про�поновлення�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�01.03.2005�№ 75-6-00172�(з��ра-

х�ванням�до�овор��про�внесення�змін�і�допов-

нень�до�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від

08.06.2012�№ 75-6-00554).

3.2.�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.

3.3.�Земельн��ділян���в�межах�червоних�лі-

ній�ви�ористов�вати�з�обмеженнями�відповід-

но�до�вимо��містоб�дівно�о�за�онодавства.

3.4.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�02.06.2015

№ 057041-9666.

4.�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 поновлення приватній фірмі «ВЛАДА» 
договорів оренди земельних ділянок для експлуатації 
та обслуговування кафе&магазину на вул. Стеценка, 21 

у Святошинському районі м. Києва 
та внесення змін до них

Рішення Київської міської ради № 157/157 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем&

лі», 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 са&
моврядування в Україні» та враховуючи звернення приватної фірми «ВЛАДА» від 24.06.2009 № КОП&0423 та
від 22.09.2015 № 057/17357, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овори�оренди�зе-

мельних�діляно��від�06.10.2004�№ 75-6-00140

площею�0,0193��а,�в�межах�червоних�ліній�(�а-

дастровий�номер�8000000000:75:384:0020),

та�від�06.10.2004�№ 75-6-00141�площею�0,0308

�а�(�адастровий�номер�8000000000:75:384:0018),

��ладені�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�при-

ватною�фірмою�«ВЛАДА»�для�ре�онстр��ції,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання��афе-ма�ази-

н��на�в�л.�Стецен�а,�21���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва�(справа�№�А-15977).

2.�Внести�зміни�до�до�оворів�оренди�зе-

мельних�діляно��від�06.10.2004�№ 75-6-00140,

№ 75-6-00141,�а�саме:

— слова�«для�ре�онстр��ції,�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання��афе-ма�азин�»�заміни-

ти�словами�«для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання��афе-ма�азин�»���відповідних�відмін-

�ах;

3.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної

плати,�визначеної�в�до�оворах�оренди�зе-

мельних�діляно��від�06.10.2004�№ 75-6-00140,

№ 75-6-00141,�підля�ає�приведенню���від-

повідність�до�норм�за�онодавства.

4.�Приватній�фірмі�«ВЛАДА»:

4.1.�У�місячний�термін�надати�до�Депар-

тамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)�до��менти,�визна-

чені�за�онодавством,�для���ладання�додат-

�ової���оди�про�поновлення�та�внесення�змін

до�до�оворів�оренди�земельних�діляно��від

06.10.2004�№�№ 75-6-00140,�75-6-00141.

4.2.�Питання�пайової��часті�та���ладення

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до-

�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд���та�випад�ах,�встановлених�за�онодав-

ством.

4.3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�27.10.2015

№ 057041-18978.

4.4.�Земельн��ділян���в�межах�червоних

ліній�ви�ористов�вати�з�обмеженнями�від-

повідно�до�вимо��містоб�дівно�о�за�онодав-

ства.

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
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2.�МЕТА�ТА�ПРЕДМЕТ�ДІЯЛЬНОСТІ�АГЕНТСТВА

2.1.�Метою�діяльності�А�ентства�є:

— здійснення�інвестиційної,�інноваційної,��онс�льтаційної�та�інших�видів�діяльності�з�ме-

тою�отримання�приб�т���або�дося�нення�соціально�о�ефе�т��для�територіальної��ромади�міс-

та�Києва,�а�та�ож�дося�нення�інших�цілей�і�ви�онання�завдань,�визначених�Київсь�ою�місь-

�ою�радою,�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�ад-

міністрацією)�та�Київсь�им�місь�им��оловою.

2.2.�Предметом�діяльності�А�ентства�є:

2.2.�Інвестиційна�та�інноваційна�діяльність:

2.2.1.1.�проведення�досліджень�зовнішньо�о�середовища�та�оцін�а��он’юн�т�ри�інвести-

ційно�о�рин��,�інвестиційної�привабливості�об’є�тів�інвест�вання�або�інвестиційних�(інно-

ваційних)�прое�тів/про�рам —�за�власними�планами�роботи�або�на�замовлення�інших�осіб;

2.2.1.2.��правління�(план�вання�та�реалізація)�власними�інвестиційними�та�інноваційни-

ми�прое�тами/про�рамами,�в�лючно�із�ви�онанням�ф�н�цій�замовни�а,�ви�онавця�під�час

ви�онання�інвестиційних�прое�тів�з�б�дівництва,�ре�онстр��ції�та�ремонт��житла�та�приб�-

дин�ової�інфрастр��т�ри,�об’є�тів�освіти,�охорони�здоров’я,�зв’яз��,�транспорт�,�тор�івлі,

�ромадсь�о�о�харч�вання,��ом�нально�о��осподарства,�промисловості,���льт�рно-поб�то-

во�о�та�іншо�о�призначення,�інших�об’є�тів�місь�ої�інфрастр��т�ри,�а�та�ож�ви�онання�ф�н�-

цій��правителя�майном�чи��становни�а��правління —�в�частині�ор�анізації�та�ви�онання�ін-

вестиційних�та�інноваційних�прое�тів/про�рам;

2.2.1.3.�ви�онання�о�ремих�ф�н�цій�замовни�а,�ви�онавця�під�час�ви�онання�о�ремих�ін-

вестиційних�(інноваційних)�прое�тів�з�б�дівництва,�ре�онстр��ції�та�ремонт��житла�та�при-

б�дин�ової�інфрастр��т�ри,�об’є�тів�освіти,�охорони�здоров’я,�зв’яз��,�транспорт�,�тор�ів-

лі,��ромадсь�о�о�харч�вання,��ом�нально�о��осподарства,�промисловості,���льт�рно-поб�-

тово�о�та�іншо�о�призначення,�а�та�ож�інших�об’є�тів�місь�ої� інфрастр��т�ри —�за�дор�-

ченням�відповідних�ор�анів�самовряд�вання�міста�Києва�або�на�до�овірній�основі�з�іншими

особами;

2.2.1.4.�зал�чення�інвестиційних,�фінансових,��редитних�та�інших�рес�рсів�юридичних

та�фізичних�осіб�для�реалізації�інвестиційних�та�інноваційних�прое�ті�в/про�рам,�зо�рема

зал�чення�інвестиційних�рес�рсів�для�забезпечення�та�пра�тично�о�ви�онання�обся���ро-

біт�із�оформлення�права��орист�вання�земельними�ділян�ами,�ви�онання,�по�одження�та

затвердження�прое�тно-�ошторисної�до��ментації�та�здійснення�б�дівництва,�ре�онстр��-

ції,�реставрації�об’є�тів�інвест�вання,���том��числі�б�дівництва,�ре�онстр��ції�та�ремонт�

житла�та�приб�дин�ової�інфрастр��т�ри,�об’є�тів�освіти,�охорони�здоров’я,�зв’яз��,�транс-

порт�,�тор�івлі,��ромадсь�о�о�харч�вання,��ом�нально�о��осподарства,�промисловості,

��льт�рно-поб�тово�о�та�іншо�о�призначення,�а�та�ож�інших�об’є�тів�місь�ої�інфрастр��-

т�ри,�а�та�ож�для�завершення�б�дівництва�та�введення�в�е�спл�атацію�об’є�тів�незавер-

шено�о�б�дівництва;

2.2.1.5.�надання��онс�льтативної,�ор�анізаційної�та�методичної�допомо�и�фізичним�та

юридичним�особам,�я�і�бер�ть��часть���розвит���інфрастр��т�ри�міста,�здійснюють�інвес-

тиційні�(інноваційні)�прое�ти,�в�лючаючи�надання�посл���із�під�отов�и�до��ментів�та�пред-

ставлення�інтересів�(за�дор�ченням)�юридичних�та�фізичних�осіб�під�час�проведення�до-

звільних�(по�одж�вальних)�процед�р�щодо�надання�відповідних�дозволів�та�інших�до��мен-

тів�дозвільно�о�хара�тер�;

2.2.1.6.�надання��онс�льтативної,�ор�анізаційної�та�методичної�допомо�и�об’єднанням

співвласни�ів�ба�ато�вартирно�о�б�дин��,�асоціаціям�власни�ів�жилих�б�дин�ів,��правите-

лям�за�альним�майном�житлово�о��омпле�с�,�житловим�та�житлово-б�дівельним��оопера-

тивам�щодо�ор�анізації�та�их�об’єднань,�асоціацій�та��ооперативів,�здійснення�їх�стат�тної

діяльності,�здійснення�прое�тів�з�ре�онстр��ції�житлово�о��омпле�с�,�модернізації�приб�-

дин�ової�та�вн�трішньої�інфрастр��т�ри�житлових��омпле�сів,�сприяння���зал�чені��оштів

та�інших�матеріальних�рес�рсів�для�здійснення�наведених�прое�тів;

2.2.1.7.�ор�анізація�та/або�проведення��он��рсів�інвестиційних�прое�тів;

2.2.1.8.��часть����он��рсах�і�тендерах�на�реалізацію�інвестиційних�прое�тів,�спрямованих

на�розвито��інфрастр��т�ри�міста;

2.2.1.9.�сприяння�фізичним�та�юридичним�особам���розміщенні�різних�форм��апітал��в�

об’є�ти�інвест�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції�та�ремонт��житла�та�приб�дин�ової�інфра-

стр��т�ри,�об’є�ти�освіти,�охорони�здоров’я,�зв’яз��,�транспорт��та�транспортної� інфра-

стр��т�ри,�тор�івлі,��ромадсь�о�о�харч�вання,��ом�нально�о��осподарства,�промисловості,

��льт�рно-поб�тово�о�та�іншо�о�призначення,�а�та�ож�інші�об’є�ти�місь�ої�інфрастр��т�ри;

2.2.1.10.�с�ладання�і�пра�тичне�здійснення�спільних�з�іноземними�інвесторами�прое�тів

і��омерційних�ініціатив;

2.2.1.11.�ви�онання���встановленом��поряд���ф�н�цій�інвестора,�в�ладни�а,�по��пця,�а�та-

�ож�б�дь-я�о�о��часни�а�інвестиційної�діяльності,�в�лючаючи��ер�ючо�о�прое�тами;

2.2.1.12.�за�дор�ченням�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�чи�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�або�на�до�овір-

них�засадах�з�іншими�юридичними�і�фізичними�особами —�проведення�юридичної,�аналі-

тичної,�фінансової�та�е�ономічної�е�спертизи�інвестиційних�прое�тів;

2.2.1.13.�здійснення�іпотечної�діяльності,�в�межах,�визначених�за�онодавством�У�раїни�і

Стат�том;�

2.2.1.14.�вип�с��та�розміщення�власних�облі�ацій,� інших�цінних�паперів�та�фінансових

інстр�ментів,�а�та�ож�придбання�і�відч�ження�цінних�паперів�та�фінансових�інстр�ментів�ін-

ших�емітентів.

2.2.2.�Виробничо-�осподарсь	а�діяльність:

2.2.2.1.�ор�анізаційне�та�методичне�забезпечення�ви�онання�про�рам�та�завдань�щодо�роз-

вит���інженерно-транспортної�та�соціальної�інфрастр��т�ри�міста;

2.2.2.2.�ви�онання�ф�н�цій�замовни�а,��енерально�о�підрядни�а,�підрядни�а�щодо�б�-

дівництва,�ре�онстр��ції�та�ремонт��житла�та�приб�дин�ової�інфрастр��т�ри,�об’є�тів�ос-

віти,�охорони�здоров’я,�зв’яз��,�транспорт�,�тор�івлі,��ромадсь�о�о�харч�вання,��ом�-

нально�о��осподарства,�промисловості,���льт�рно-поб�тово�о�та�іншо�о�призначення,�а

та�ож�інших�об’є�тів�місь�ої�інфрастр��т�ри,�та�здійснення�технічно�о�на�ляд��за�б�дів-

ництвом;

2.2.2.3.�ор�анізаційне�забезпечення�та�пра�тичне�ви�онання�робіт�із�оформлення�права

�орист�вання�земельними�ділян�ами�на�замовлення�інвесторів,�фізичних�та�юридичних�осіб;

2.2.2.4.�ор�анізація�та�ви�онання�б�дівельних,�ремонтно-б�дівельних�та�підрядних�робіт;

2.2.2.5.�здійснення�с�проводження�прое�тних�робіт,�в�том��числі�отримання�вихідних�да-

них�на�прое�т�вання,�проведення�тендерів�на�визначення�ви�онавця�прое�тно-�ошторис-

ної�до��ментації,�розроб�а�та�по�одження�прое�тної�до��ментації�та�затвердження�прое�т-

но-�ошторисної�до��ментації���встановленом��поряд��;

2.2.2.6.�ви�отовлення�прое�тів�на��апітальний�ремонт�та�ре�онстр��цію�об’є�тів�зовніш-

ньо�о�бла�о�строю,�присадибних�діляно�;�ес�ізних�прое�тів�озеленення�баз�відпочин��,

пар�ів�я��власних,�для�здійснення�стат�тної�діяльності,�та��і�на�до�овірних�засадах;

2.2.2.7.�розроб�а�передпрое�тної�до��ментації�з�визначенням�орієнтовних�техні�о-е�о-

номічних�по�азни�ів�до�прое�тів�з�б�дівництва,�ре�онстр��ції�та��апітально�о�ремонт��жит-

лових�б�дин�ів�та�приб�дин�ової�інфрастр��т�ри,�об’є�тів�освіти,�охорони�здоров’я,�зв’яз-

��,�транспорт�,�тор�івлі,��ромадсь�о�о�харч�вання,��ом�нально�о��осподарства,�промисло-

вості,���льт�рно-поб�тово�о�та�іншо�о�призначення,�а�та�ож�інших�об’є�тів�місь�ої�інфра-

стр��т�ри;

2.2.2.8.�ви�онання,�за�дор�ченням�відповідно�о�ор�ан��місцево�о�самовряд�вання�міста

Києва,�ф�н�цій�єдино�о�оператора�з�розміщення�тимчасових�спор�д,�а�та�ож�ви�отовлен-

ня�(за�замовленням�фізичних�або�юридичних�осіб)�паспорт��прив’яз�и�тимчасових�спор�д

та�с�ладання�іншої�с�провідної�до��ментації�для�отримання�замовни�ами�дозвільних�до��-

ментів�на�розміщення�і�е�спл�атацію�тимчасових�спор�д;

2.2.2.9.�ви�онання�представниць�их�ф�н�цій�і�дор�чень�юридичних�та�фізичних�осіб,�на-

дання�а�ентсь�их�посл��;

2.2.2.10.�ре�ламна�діяльність�та�надання�посл���із�мар�етин���і�ре�лами;

2.2.2.11.�здійснення�тор�овельної�діяльності���сфері�роздрібної�тор�івлі�непродовольчи-

ми�товарами,�в�том��числі�б�дівельними�та�іншими�матеріалами;

2.2.2.12.�ор�анізація�та�здійснення�оптової�та�роздрібної�тор�івлі�(в�лючаючи�тор�ово-за-

��півельн�,�тор�ово-посередниць���діяльність,�тор�івлю�сировинними�рес�рсами,�промис-

ловими�і�продовольчими�товарами�і�прод��цією;

2.2.13.�б�дівництво�та�е�спл�атація�автозаправочних�станцій,�станцій�технічно�о�обсл�-

�ов�вання,�від�риття�ма�азинів�(��том��числі�фірмових),�ресторанів,��афе�та�інших�тор�о-

вельних�за�ладів�для�реалізації�промислових,�продовольчих�та��осподарсь�их�товарів,�інст-

р�мент��та�надання�відповідних�посл��;

2.2.2.14.�за��півля�сільсь�о�осподарсь�ої�прод��ції�за��отів�овим�розрах�н�ом���розмірах,

встановлених�бан�ом,�з�метою�проведення��осподарсь�ої�діяльності;

2.2.2.15.�здійснення�вн�трішніх,�міжнародних�перевезень�пасажирів�і�вантажів�власним�ав-

томобільним�та�водним�транспортом�або�транспортом�національних�та�іноземних��омпаній;

2.2.2.16.�здійснення�транспортно-е�спедиційно�о�обсл��ов�вання;

2.2.2.17.�здійснення�інформаційної�діяльності,�в�лючно�із�веденням�бази�даних�тимчасо-

вих�спор�д;

2.2.2.18.�митно-бро�ерсь�а�діяльність;

2.2.2.19.�надання�посл��,�пов’язаних�з�охороною�державної�та�іншої�власності,�надання

посл���з�охорони��ромадян,�монтаж�,�ремонт�,�профіла�тично�о�обсл��ов�вання�засобів

охоронної�си�налізації;

2.2.2.20.�здійснення�полі�рафічної�діяльності,�надання�др��арсь�их,�реда�ційно-видав-

ничих,�ре�ламно-інформаційних�та�пере�ладаць�их�посл��,�ви�онання�х�дожньо-оформлю-

вальних�робіт;

2.2.2.21.�ор�анізація�та�проведення�обмін��х�дожніми,�на��ово-технічними�та�іншими�тво-

рами�мистецтва�і�на��и,�творчих��оле�тивів;

2.2.2.22.�ор�анізація�та�здійснення�в��становленом��поряд���діяльності�в��ал�зі�прове-

дення�виставо�,�а��ціонів,�тор�ів,��онференцій�та�інших�подібних�заходів,�що�здійснюють-

ся�на��омерційній�основі,�ор�анізація�роботи�бізнес-�л�бів;

2.2.2.23.�ор�анізація�та�проведення�презентацій,�ділових�з�стрічей,�інших��рочистих�за-

ходів�з�наданням�повно�о��омпле�с��посл��;

2.2.2.24.�надання�б�х�алтерсь�их�посл���іноземним�представництвам,�розташованим�на

території�У�раїни,�з�ідно���од�про�розподіл�прод��ції�та�інших�анало�ічних���од,�а�та�ож�ви-

�онання�ф�н�цій�централізованої�б�х�алтерії;

2.2.2.25.�прое�т�вання,�монтаж,�технічне�обсл��ов�вання�засобів�протипожежно�о�захис-

т��та�систем�опалення,�оцін�а�протипожежно�о�стан��об’є�тів;

2.2.2.26.�здійснення�оціночної�діяльності;

2.2.2.27.�проведення�семінарів�за�основним�профілем�діяльності�А�ентства;

2.2.2.28.�спортивно-оздоровча�діяльність;

2.2.2.29.�виробництво�промислових�і�продовольчих�товарів�та�їх�реалізація;

2.2.3.�Зовнішньое	ономічна�діяльність:

2.2.3.1.�ор�анізація�міжнародних�ділових�обмінів,�сприяння���проведенні�пере�оворів,�за-

безпечення�міжнародних�ділових�і���льт�рних�про�рам�для��ромадян;

2.2.3.2.�ор�анізація�та��часть���міжнародних�вистав�ах,�е�спозиціях�тощо,���сфері�інвести-

ційної�та�інноваційної�діяльності,���різних��ал�зях�народно�о��осподарства,�презентація�за

�ордоном�та�на�міжнародних�вистав�ах�та�та�е�інше,�інвестиційних�та�інноваційних�прое�тів;

2.2.3.3.�здійснення�представниць�их�ф�н�цій�іноземних�та�міжнародних�юридичних�та�фі-

зичних�осіб�за�їх�дор�ченням���с�ді�та�в�інших�державних�ор�анах�влади���цивільних,��ос-

подарсь�их�справах�і�справах�про�адміністративні�правопор�шення;

2.2.3.4.�здійснення�правово�о�обсл��ов�вання��осподарсь�ої�та�зовнішньое�ономічної�ді-

яльності�фізичних�та�юридичних�осіб.

2.3.�А�ентство�відповідно�до�предмет��діяльності:

2.3.1.�здійснює�інвестиції���б�дь-я�е�майно,�а�та�ож�майнові�права;

2.3.2.�розробляє�передпрое�тні�пропозиції�інвестиційних�прое�тів�з�визначенням�техні-

�о-е�ономічних�по�азни�ів�б�дівництва�та�здійснює��омпле�сні�заходи�щодо�їх�фінанс�ван-

ня,���том��числі�за�рах�но��бюджетних,�позич�ових��оштів,��оштів�юридичних�та�фізичних

осіб,�іноземних�інвестицій�та��редитів,�с�проводження�інвестиційних�прое�тів�та��онтроль

за�раціональним�ви�ористанням�зал�чених�для�цієї�мети��оштів;

2.3.3.�розробляє�пропозиції�до�прое�тів�та�про�рам�соціально-е�ономічно�о�розвит���міс-

та�Києва;

2.3.4.�ви�он�є�е�спертиз��бізнес-планів�і�всіх�пропозицій�інвестиційно�о�хара�тер�,�я�і

надходять�до�А�ентства;

2.3.5.�надає�на�до�овірних�засадах�посл��и�замовни�а�підприємствам�і�ор�анізаціям�не-

залежно�від�форми�власності�та�фізичним�особам;

2.3.6.�зал�чає�на�до�овірних�засадах�підприємства,��станови�і�ор�анізації�незалежно�від

форм�власності�до��часті�в�розвит���пот�жностей�б�дівельної�інд�стрії�і�промисловості�б�-

дівельних�матеріалів,�об’є�тів�інженерно�о�забезпечення�і�транспортно�о�обсл��ов�вання

міста;

2.3.7.�розробляє�та��за�альнює�пропозиції�і�об�р�нт�вання�щодо�доцільності�зал�чення

інвестицій���розвито��інфрастр��т�ри�міста;

2.3.8.�проводить�моніторин��та�мар�етин�ові�дослідження�інвестиційної�діяльності�в��сі��а-

л�зі��осподарства,�в�лючаючи�б�дівництво,�надання��онсалтин�ових�посл��,�ре�лам�є�та

здійснює�моніторин��діяльності�А�ентства�в�цій�сфері;

2.3.9.�в�поряд��,�визначеном��за�онодавством,�здійснює�операції�з�цінними�паперами

(облі�аціями�підприємств,�інвестиційними�сертифі�атами,�ве�селями�та�ін.)�для�зал�чення

додат�ових�інвестиційних��оштів�в�розвито��інфрастр��т�ри�міста�та�проведення�взаємо-

розрах�н�ів�з��онтра�ентами;

2.3.10.�ор�анізов�є�під�отов��,�перепід�отов���та�підвищення��валіфі�ації�фахівців�з�ін-

вестиційно�о�менеджмент��та��онсалтин��;
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2.3.11.�ор�анізов�є�інформаційно-аналітичне�та��онс�льтативно-ор�анізаційне�забезпечен-

ня�інвесторів,�створює�відповідний�бан��даних;

2.3.12.�розробляє�техні�о-е�ономічні�об�р�нт�вання,�бізнес-плани�і�прое�ти,�ор�анізов�є

аналіз�і�оцін���ви�онання�інвестиційних�прое�тів;

2.3.13.��от�є�до��менти,�необхідні�для�оформлення�прав�власності�на�об’є�ти�нер�хомо-

сті,�я�і�зб�довані�за��частю�А�ентства,�а�та�ож�надає�та�і�посл��и�на�замовлення�юридич-

них�та�фізичних�осіб,�що�здійснюють�б�дівництво,�ре�онстр��цію�або�ремонт�за�власні��ош-

ти;

2.3.14.�розробляє�пропозиції�щодо�вдос�оналення�нормативно-правово�о�ре��лювання�від-

носин�між�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�ад-

міністрацією)�та�с�б’є�тами�інвестиційної�та�інноваційної�діяльності;

2.3.15.��от�є�пропозиції�та�прое�ти�відповідних�до��ментів�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�про�вибір��часни�ів�інвестиційної

діяльності,�про�вил�чення�земельних�діляно��і�надання�прав��орист�вання�земельними�ді-

лян�ами;

2.3.16.�надає�посл��и�з�проведення�а��ціонів�та��он��рсів�на�підставі�відповідної���оди;

2.3.17.�надає��онс�льтації�з�юридичних�питань,�с�ладає�меморанд�ми,�заяви,�с�ар�и�та

інші�до��менти�правово�о�хара�тер�;

2.3.18.�веде�б�х�алтерсь�ий�і�статистичний�облі�,�с�ладає�і���визначені�терміни�подає�в

�становленом��поряд���відповідним�ор�анам�звітність�з��сіх�видів�діяльності�за�затвердже-

ною�формою,�несе�відповідальність�за�її�достовірність,

2.4.�А�ентство�для�здійснення�видів�діяльності,�я�і�потреб�ють�отримання�попередньо�о

дозвол�,�ліцензії,�сертифі�ата�тощо,�отрим�є���встановленом��поряд���відповідні�до��мен-

ти�(дозволи,�ліцензії,�сертифі�ати�тощо).

2.5.�А�ентство�передає�в�іпоте���та/або�видає�за�ладн��щодо��ом�нально�о�майна,�а�та-

�ож�здійснює�ф�н�ції��становни�а��правління�за�до�овором��правління�майном,�об’є�том

я�о�о�є��ом�нальне�майно�територіальної��ромади�міста�Києва,�та�здійснює�вип�с��і�роз-

міщення�власних�облі�ацій�ви�лючно�за�рішенням�ор�ан��місцево�о�самовряд�вання�міста

Києва,�я�ий�здійснює�ф�н�ції�власни�а��ом�нально�о�майна�та�або�наділений�повноважен-

нями�щодо�надання�з�оди�на�здійснення�та�их�операцій�(вчинення�та�их�правочинів).

3.�ПРАВА�ТА�ОБОВ’ЯЗКИ�АГЕНТСТВА

3.1.�Для�ви�онання�стат�тних�завдань�А�ентство�має�право:

3.1.1.�без�обмежень,�самостійно�та�відповідно�до�положень�Стат�т��здійснювати�б�дь-я��

підприємниць���діяльність,�я�а�не�заборонена�за�оном;

3.1.2.�від�ривати�розрах�н�ові�(поточні),�валютні�та�інші�рах�н�и�для�збері�ання��оштів�і

здійснення�всіх�видів�розрах�н�ових,��редитних�і��асових�операцій�в��становах�бан�ів�У�ра-

їни,�за��ордоном�та�ор�анах�Державної��азначейсь�ої�сл�жби�У�раїни�за�по�одженням�з�ор-

�анами,�до�сфери��правління�я�их�віднесено�А�ентство,�в��становленом��поряд��;

3.1.3.�отрим�вати���встановленом��за�онодавством�поряд���в��осподарсь�е�відання�

об’є�ти�державної�та��ом�нальної�власності;

3.1.4.���ладати���оди�(до�овори,��онтра�ти)�з�юридичними�та�фізичними�особами�я��в

У�раїні,�та��і�за�її�межами���встановленом��за�онодавством�поряд��,�в�лючаючи�проведен-

ня�операцій�з�реінвестицій�та�тор�овельних�операцій�на�території�У�раїни,�відповідно�до

за�онодавчих�а�тів�У�раїни;

3.1.5.�здійснювати�розміщення�інвестицій���б�дь-я�і�об’є�ти,��рім�тих,�інвест�вання�в�я�і

заборонено�або�обмежено�а�тами�за�онодавства�У�раїни;

3.1.6.�визначати�цілі,�напрями,�види�й�обся�и�інвестицій,�зал�чати�для�їх�реалізації�на�до-

�овірній�основі�б�дь-я�их��часни�ів�інвестиційної�діяльності,���том��числі�шляхом�ор�аніза-

ції��он��рсів�і�тор�ів;

3.1.7.�володіти,��орист�ватися�і�розпоряджатися�майном�відповідно�до�вимо��за�онодав-

ства�та�Стат�т�,�а�та�ож�об’є�тами�та�рез�льтатами�інвестицій;

3.1.8.�встановлювати�прямі��осподарсь�і,��омерційні,�інформаційні�зв’яз�и�з���раїнсь�и-

ми�та�за�ордонними�підприємствами,�ор�анізаціями,��становами�різних�форм�власності�та

фізичними�особами�з��сіх�напрям�ів�своєї�діяльності;

3.1.9.�придбавати�необхідне�А�ентств��майно����ромадян�і�юридичних�осіб�безпосеред-

ньо�або�через�посередни�ів�за�цінами�і�на��мовах,�що�визначаються�за�домовленістю�сто-

рін,�я�що�це�не�с�перечить�за�онодавств��У�раїни,�без�обмеження�за�обся�ом�і�номен�ла-

т�рою;

3.1.10.�здійснювати,�за�з�одою�власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�,�продаж,�мін�,

надання�в�орендне��орист�вання�р�хомо�о�(автотранспортні�засоби,�механізми,�спеціаль-

на�техні�а�тощо)�та�нер�хомо�о�(б�дин�и,�спор�ди,��вартири�тощо)�майна,�придбано�о,�по-

б�довано�о�чи�ре�онстр�йовано�о�за�рах�но��приб�т���або�інших�позабюджетних�надхо-

джень���рез�льтаті�здійснення��осподарсь�ої�діяльності;

3.1.11.�зал�чати��ошти,�інші�фінансові�та�майнові�рес�рси���ви�ляді��редитів�і�пози�,�або

шляхом�вип�с���та�розміщення�в��становленом��за�онодавством�поряд���цінних�паперів,

а�та�ож�на�підставі�інших�відповідних�видів���од;

3.1.12.��орист�ватись�бан�івсь�ими��редитами�з��рах�ванням�відповідальності�за�цільо-

ве�їх�ви�ористання�і�своєчасне�повернення,�отрим�вати�інвестиції�в�поряд��,�передбачено-

м��за�онодавством�У�раїни;

3.1.13.�встановлювати�з�ідно�із�за�онодавством�вільні�ціни�на�прод��цію,�роботи�і�посл�-

�и,�я�що�інше�не�визначене�за�онодавством�У�раїни�та�рішеннями�власни�а�А�ентства;

3.1.14.�одерж�вати�в��становленом��поряд���від�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�під-

приємств,��станов�та�ор�анізацій�інформацію,�до��менти,�інші�матеріали,�а�від�місцевих

ор�анів�державної�статисти�и —�статистичні�дані,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на

ньо�о�завдань;

3.1.15.�с�ли�ати�в��становленом��поряд���наради�з�питань,�що�належать�до��омпетенції

А�ентства;

3.1.16.�самостійно�розпоряджатися��оштами,�передбаченими����ошторисі�на�здійснення

ф�н�цій�замовни�а;

3.1.17.�вист�пати,�за�з�одою�власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�,�засновни�ом�чи

�часни�ом�об’єднань�підприємств,�спільних�фондів,�здійснювати�діяльність�з��правління

майном,�спільн��діяльність�з�партнерами�я��на�території�У�раїни,�та��і�за�її�межами;

3.1.18.�здійснювати�під�отов��,�перепід�отов���та�підвищення��валіфі�ації�працівни�ів

А�ентства;

3.1.19.�направляти���відрядження�в�межах�У�раїни�та�за�її�межі�працівни�ів�А�ентства�та

інших�осіб,�що�ви�он�ють�завдання�А�ентства;

3.1.20.�здійснювати�самостійн��зовнішньое�ономічн��діяльність�на�засадах�валютної�са-

моо��пності�та�самофінанс�вання,�проводячи�е�спортно-імпортні�операції�та�інші�види�зов-

нішньое�ономічної�діяльності,�я�і�відповідають�меті�та�основним�завданням�А�ентства,�я��без-

посередньо,�та��і�через�своїх�представни�ів�або�посередни�ів;

3.1.21.�створювати�постійні�та�тимчасові��оле�тиви�(робочі��р�пи)�для�ви�онання�стат�т-

них�завдань,�зал�чати�висо�о�валіфі�ованих�фахівців�на�до�овірних�засадах,�с�ладати�штат-

ний�розпис�А�ентства,�йо�о�стр��т�рних�підрозділів,�затвердж�вати�форми,�системи�та�роз-

міри�оплати�праці�відповідно�до�тр�дових��оле�тивних�до�оворів;

3.1.22.�брати��часть����он��рсах�інвестиційних�прое�тів,�спрямованих�на�розвито��інфра-

стр��т�ри�міста,�в�поряд���і�на�підставах,�визначених�за�онодавством�У�раїни;

3.1.23.�звертатися�за�захистом�своїх�прав�до�відповідних�с�дових�ор�анів�У�раїни,�наб�-

вати�стат�с��позивача,�відповідача,�третьої�особи,�с�аржни�а�та��орист�ватися��сіма�про-

цес�альними�правами,�передбаченими�процес�альним�за�онодавством�У�раїни;

3.1.24.��орист�ватись�іншими�правами,�визначеними�за�онодавством�У�раїни.

3.2.�Обов’яз�и�А�ентства:

3.2.1.�першочер�овим�обов’яз�ом�А�ентства�є�завдання,�визначені�Київсь�ою�місь�ою�ра-

дою,�Київсь�им�місь�им��оловою,�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією);

3.2.2.�забезпечення�своєчасної�сплати�подат�ів�та�інших�відрах�вань�до�державно�о�та�місь-

�о�о�бюджетів�з�ідно�з�за�онодавством;

3.2.3.�своєчасне�та�я�існе�ви�онання�робіт�та�надання�посл���відповідно�до�Стат�т��А�ент-

ства;

3.2.4.�забезпечення�цільово�о�ви�ористання��оштів,�спрямованих�на�фінанс�вання�б�дів-

ництва,�ре�онстр��ції�та��апітально�о�ремонт��об’є�тів;

3.2.5.�створення�належних��мов�для�висо�опрод��тивної�праці,�дотримання�правил�і�норм

охорони�праці�та�соціально�о�страх�вання;

3.2.6.�вжиття�заходів�з�метою�підвищення�матеріальної�заці�авленості�працівни�ів,�за-

безпечення�е�ономно�о�і�раціонально�о�ви�ористання�фонд��споживання�(оплати�праці),

своєчасних�розрах�н�ів�із�працівни�ами�А�ентства;

3.2.7.�ви�онання�норм�і�вимо��щодо�охорони�нав�олишньо�о�природно�о�середовища�та

забезпечення�е�оло�ічної�безпе�и;

3.2.8.�здійснення�б�х�алтерсь�о�о�та�статистично�о�облі��,�с�ладання�та�подання�відпо-

відним�ор�анам�звітності�з��сіх�видів�діяльності�за�затвердженою�формою�в��становлено-

м��поряд��;

3.2.9.�ви�онання�інших�обов’яз�ів,�передбачених�за�онодавством.

4.�ФОРМУВАННЯ�ТА�ВИКОРИСТАННЯ�МАЙНА�АГЕНТСТВА

4.1.�Майно�А�ентства�є��ом�нальною�власністю�територіальної��ромади�міста�Києва�і�за-

�ріплене�за�ним�на�праві��осподарсь�о�о�відання.

4.2.�Розмір�стат�тно�о��апітал��А�ентства�становить�23699700�(двадцять�три�мільйони

шістсот�дев’яносто�дев’ять�тисяч�сімсот)��ривень.

4.3.�Майно�А�ентства�с�ладають�основні�фонди�та�оборотні��ошти,�а�та�ож�інші�матері-

альні�та�фінансові�рес�рси,�вартість�я�их�відображається���самостійном��балансі�А�ент-

ства.

4.4.�Джерелами�форм�вання�майна�А�ентства�є:

— майно�та��ошти,�передані�до�стат�тно�о��апітал�;

— майно,�що�за�ріплене�за�А�ентством;

— доходи,�одержані�від�надання�посл���та�реалізації�прод��ції,�а�та�ож�від�інших�видів

�осподарсь�ої�діяльності;

— доходи�від�операцій�з�цінними�паперами;

— �редити�бан�ів�та�інших��редиторів;

— безоплатні�або�бла�одійні�внес�и,�пожертв�вання�ор�анізацій,�підприємств,��станов�і

�ромадян;

— майно,�придбане�за�рах�но��доходів�А�ентства;

— інші�джерела,�не�заборонені�за�онодавством�У�раїни.

4.5.�А�ентство�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни��творює�та�і�фонди:

— резервний�фонд;

— фонд�споживання�(оплати�праці)�та�матеріально�о�заохочення;

— фонд�соціально�о�розвит��;

— фонд�розвит���виробництва�тощо.

Зазначені�фонди��творюються�за�рах�но��чисто�о�приб�т��.�Порядо��їх�створення�та�ви-

�ористання�визначається�Генеральним�дире�тором�А�ентства�відповідно�до�затверджено-

�о�фінансово�о�план�.

4.6.�А�ентство,�я�що�інше�не�передбачено�за�онодавством�У�раїни,�має�право,�ви�люч-

но�з�дозвол��власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�,�продавати�або�б�дь-я�им�іншим

чином�відч�ж�вати,�передавати�безоплатно�в�тимчасове��орист�вання,���пози��,�під�заста-

в�,�обмінювати,�здавати�в�оренд�,�в�том��числі�надавати���лізин��іншим�юридичним�особам

б�дь-я�их�форм�власності,�а�та�ож�фізичним�особам���встановленом��за�онодавством�по-

ряд���належне�йом��на�праві��осподарсь�о�о�відання�майно,�а�та�ож�спис�вати�йо�о�з�ба-

ланс�,�передати�в�іпоте���та�видавати�заставн��на�об’є�ти�нер�хомо�о�майна,�я�і�є��ом�-

нальною�власністю.

5.�ПРИБУТОК�ТА�ЦІНОУТВОРЕННЯ

5.1.�План�вання�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�здійснюється�А�ентством�шляхом

с�ладання���поряд���та�за�формою,�що�визначаються�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією),�річних�фінансових�планів,�я�і�за-

твердж�ються�Департаментом��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

В�річних�фінансових�планах�А�ентства�передбачається�відрах�вання�частини�приб�т���до

бюджет��міста�Києва���плановом��році�в�межах,�встановлених�рішенням�Київсь�ої�місь�ої

ради.

5.2.�Відрах�вання�А�ентством�частини�приб�т���до�бюджет��міста�Києва�здійснюється

першочер�ово,�після�розрах�н�ів�із�працівни�ами�з�оплати�праці�та�сплати�подат�ів�та�збо-

рів�до�бюджет�.

5.3.�Приб�то��А�ентства�ви�ористов�ється�відповідно�до�річних�фінансових�планів.

За�рах�но��приб�т��,�що�залишається�після�сплати�обов’яз�ових�платежів�до�бюджет�

міста,�до�50�%�спрямов�ється�на�виробничий�розвито��А�ентства.

5.4.�А�ентство�звіт�є�про�стан�ви�онання�річно�о�фінансово�о�план��в�поряд��,�що�ви-

значається�Департаментом��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

5.5.�А�ентство�подає�звіт�про�свою�фінансово-�осподарсь���діяльність�Департамент���о-

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

державної�адміністрації),�а�та�ож�статистичним�та�подат�овим�ор�анам.

5.6.�Джерелами�форм�вання�фінансових�рес�рсів�А�ентства�є�доходи,�амортизаційні�від-
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рах�вання,��апітальні�в�ладення,��редити�та�інші�надходження,�не�заборонені�за�онодавством

У�раїни.

5.7.�А�ентство�реаліз�є�свою�прод��цію,�товари,�посл��и,�майно�за�цінами,�що�встанов-

лює�самостійно,�я�що�за�онодавством�та�рішеннями�власни�а�А�ентства�не�встановлено

інше.

5.8.�Відносини�А�ентства�з�іншими�підприємствами,�ор�анізаціями�і��ромадянами�в��сіх

сферах��осподарсь�ої�діяльності�здійснюються�на�основі�до�оворів�(�онтра�тів).�Підприєм-

ство�вільне���виборі�предмета�до�овор��(�онтра�т�),�визначенні�зобов’язань,�б�дь-я�их�ін-

ших��мов��осподарсь�их�взаємовідносин,�що�не�с�перечать�за�онодавств��У�раїни.

6.�УПРАВЛІННЯ�ДІЯЛЬНІСТЮ�ТА�СТРУКТУРА�АГЕНТСТВА

6.1.�Управління�А�ентством�здійснюється�відповідно�до�Стат�т��на�основі�поєднання�прав

власни�а�щодо��осподарсь�о�о�ви�ористання�майна�і��часті�в��правлінні�А�ентством�тр�до-

во�о��оле�тив�.

6.2.�Власни��здійснює�свої�права�щодо��правління�А�ентством�через��ерівни�а�А�ент-

ства —�Генерально�о�дире�тора,�я�ий�очолює�А�ентство.

6.3.�Генеральний�дире�тор�А�ентства�призначається�на�посад��та�звільняється�з�посади

Київсь�им�місь�им��оловою�на��онтра�тній�основі�за�поданням�дире�тора�Департамент�

е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�по�одженим�із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів�та�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації.

6.4.�Генеральний�дире�тор�здійснює�оперативне��ерівництво�діяльністю�А�ентства�і�не-

се�відповідальність�за�ви�онання�завдань�та�ф�н�цій,�по�ладених�на�А�ентство.�Власни�

майна�не�має�права�втр�чатися�в�оперативн��діяльність�Генерально�о�дире�тора�А�ент-

ства.

6.5.�Генеральний�дире�тор:

6.5.1.�без�дор�чення�представляє�А�ентство���відносинах�з�юридичними�особами�б�дь-

я�их�форм�власності�та�фізичними�особами,�в�том��числі�нерезидентами,�в�с�ді�та��оспо-

дарсь�ом��с�ді;

6.5.2.�самостійно�виріш�є�питання�діяльності�А�ентства�відповідно�до�за�онодавства�У�ра-

їни,���ладено�о��онтра�т��та�цьо�о�Стат�т�,�за�винят�ом�тих,�що�віднесені�до��омпетенції

власни�а�та�інших�ор�анів��правління�А�ентством;

6.5.3.�від�риває�рах�н�и�А�ентства�в��становах�бан�ів�У�раїни�та�ор�анах�Державної��аз-

начейсь�ої�сл�жби�У�раїни�за�по�одженням�з�ор�анами,�до�сфери��правління�я�их�віднесе-

но�А�ентство,�розпоряджається��оштами�А�ентства�та�здійснює�перший�підпис�на�фінансо-

вих�і�б�х�алтерсь�их�до��ментах�А�ентства,�перерозподіляє��ошти�серед�о�ремих�статей�ви-

трат�бюджет��А�ентства�та�видає�довіреності;

6.5.4.�розпоряджається�майном�А�ентства;���ладає�від�імені�А�ентства�б�дь-я�і���оди

(до�овори,��онтра�ти),�в�том��числі�зовнішньое�ономічні;�визначає�вартість�товарів,�робіт

та�посл��,�я�і�реаліз�ються,�надаються�А�ентством;�приймає�рішення�про�подання�претен-

зій�і�позовів�до�юридичних�осіб�всіх�форм�власності�та�фізичних�осіб,�в�том��числі�нерези-

дентів;

6.5.5.�приймає�рішення�про�створення�та�лі�відацію�стр��т�рних�підрозділів�А�ентства�в

У�раїні,�філій,�представництв�та�інших�стр��т�рних�підрозділів�А�ентства�за�межами�У�ра-

їни;�затвердж�є�положення�стр��т�рних�підрозділів�А�ентства;�підпис�є�дор�чення�на�пред-

ставни�ів�А�ентства;

6.5.6.�затвердж�є�стр��т�р��та�штатний�роз�лад�А�ентства;�приймає�та�звільняє�з�робо-

ти�працівни�ів�А�ентства;�визначає�посадові�обов’яз�и�та�розмір�посадових�о�ладів;�вжи-

ває�заходів�щодо�заохочення�та�на�ладення�стя�нень�на�працівни�ів�А�ентства;

6.5.7.�відряджає�за��ордон�співробітни�ів�та�ор�анізов�є�прийом�за�ордонних�деле�ацій

для�вирішення�питань,�пов’язаних�з�діяльністю�А�ентства;�забезпеч�є�додержання�за�он-

ності�в�діяльності�А�ентства,�своєчасне�та�я�існе�ви�онання�вимо��нормативних�а�тів,�о�ре-

мих�дор�чень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�її�ви�онавчо�о�ор�ан��(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації),�а�та�ож�Київсь�о�о�місь�о�о��олови;

6.5.8.�ви�он�є�інші�ф�н�ції,�що�передбачені�цим�Стат�том�та�за�онодавством�У�раїни.�До

�омпетенції�Генерально�о�дире�тора�відноситься�вирішення�всіх� інших�питань,�за�винят-

�ом�віднесених�до��омпетенції�власни�а.

6.6.�Рішення�Генерально�о�дире�тора�оформлюються�йо�о�на�азами�та�дор�ченнями.

6.7.�Відповідальність�за�правильність�ведення,�відповідність�діючом��за�онодавств��У�ра-

їни�та�достовірність�б�х�алтерсь�о�о�та�подат�ово�о�облі��,�а�та�ож�статистичної�звітності

А�ентства�по�ладається�на��оловно�о�б�х�алтера�А�ентства.

7.�ПРАЦЯ�ТА�СОЦІАЛЬНИЙ�РОЗВИТОК�АГЕНТСТВА

7.1.�Тр�дові�відносини�працівни�ів�А�ентства�ре��люються�за�онодавством�У�раїни�про

працю,�цим�Стат�том,��оле�тивним�до�овором�та�правилами�вн�трішньо�о�тр�дово�о�роз-

поряд��.�Прийом�на�робот��та�звільнення�працівни�ів�оформлюється�на�азом�Генерально-

�о�дире�тора.

7.2.�А�ентство�самостійно�визначає�обся��та�напрям�и�ви�ористання�фонд��матеріально-

�о�заохочення,�розміри�та�системи�оплати�праці,�за�альн���іль�ість�працівни�ів,�їх�профе-

сійний�та��валіфі�аційний�с�лад.

7.3.�Для�ви�онання�робіт,�що�носять�разовий�хара�тер,�А�ентство�має�право���ладати

до�овори�підряд��з�о�ремими�особами�та�тимчасовими�тр�довими��оле�тивами�з�оплатою

праці�за�з�одою�сторін.

7.4.�У�сфері�ор�анізації�праці�А�ентство�має�право�проводити�атестацію�працівни�ів,�ви-

значати�їх��валіфі�ацію�та�необхідн���іль�ість.

7.5.�Працівни�и�А�ентства�підля�ають�соціальном��та�медичном��страх�ванню�і�пенсійно-

м��забезпеченню.

7.6.�За�рах�но��власних��оштів,�відповідно�до�затверджено�о�фінансово�о�план�,�А�ент-

ство�для�своїх�працівни�ів�може�здійснювати�б�дівництво�жилих�б�дин�ів,�б�дин�ів�відпо-

чин���та�інших�об’є�тів�соціально�о�призначення,�брати�пайов���часть�в�їх�спор�дженні,�а

та�ож�може�придбати�чи�оренд�вати�та�і�об’є�ти.�А�ентство�має�право�за�рах�но��фондів

соціально�о�розвит���надавати�своїм�працівни�ам�допомо������ооперативном��та�індивід�-

альном��житловом��б�дівництві,�придбанні�житла,�видавати�та�по�ашати�безпроцентн��по-

зи��,�надавати�матеріальн��допомо��.

7.7.�Повноваження�тр�дово�о��оле�тив��А�ентства�реаліз�ються�за�альними�зборами�тр�-

дово�о��оле�тив��або�профспіл�овими�ор�анізаціями�(в�разі�їх�створення)�чи�іншим��пов-

новаженим�тр�довим��оле�тивом�ор�аном.

7.8.�А�ентство���ладає��оле�тивний�до�овір�між�адміністрацією�та�тр�довим��оле�тивом

А�ентства,�розробляє�і�затвердж�є�за��частю�тр�дово�о��оле�тив��положення�про�премі-

Про утворення міської координаційної ради 
з організації шефської допомоги 

військовим частинам Збройних Сил України
Розпорядження № 119 від 2 березня 2016 року

На виконання Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу війсь&
ковим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби Укра&
їни»:

1.�Утворити�місь����оординаційн��рад��з�ор-

�анізації�шефсь�ої�допомо�и�війсь�овим�час-

тинам�Збройних�Сил�У�раїни�та�затвердити�її

с�лад,�що�додається.

2.�Затвердити�Положення�про�місь����оор-

динаційн��рад��з�ор�анізації�шефсь�ої�допо-

мо�и�війсь�овим�частинам�Збройних�Сил�У�ра-

їни,�що�додається.

3.�Місь�ій��оординаційній�раді�з�ор�анізації

шефсь�ої�допомо�и�війсь�овим�частинам�Зброй-

них�Сил�У�раїни�в�термін�до�30�березня�2016

ро���розробити�та�затвердити�план�заходів

щодо�нала�одження�та�розвит���шефсь�их

зв’яз�ів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції),�районних�в�місті�Києві�державних�адмініс-

трацій�з�війсь�овими�підрозділами�Збройних

Сил�У�раїни�на�2016-2018�ро�и.

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

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�07�травня�1997�ро���№ 593

«Про�затвердження�Тимчасово�о�Положення

про�місь����оординаційн��рад��по�ор�анізації�шеф-

ства�над��ораблями�та�іншими�підрозділами

ВМС�У�раїни»;

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�від�02��вітня�2014�ро���№ 351�«Про

ор�анізацію�роботи�щодо�здійснення�шефства

над�війсь�овими�частинами�та�війсь�овими�на-

вчальними�за�ладами�Збройних�Сил�У�раїни

в�2014�році».

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

02.03.2016�№�119

СКЛАД
міської координаційної ради з організації шефської допомоги військовим

частинам Збройних Сил України

Пантелеєв

Петро�Оле�сандрович

К�зьмен�о�

Ма�сим�Андрійович

Бородю�

Андрій�Оле�сандрович

Бондарен�о

Володимир�Володимирович

Гаря�а

Оле��Оле�сандрович

Горб�нов

Ярослав�Володимирович

заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,

�олова�місь�ої��оординаційної�ради

дире�тор�Департамент��промисловості�та�розвит���підпри-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови�місь�ої��о-

ординаційної�ради

�оловний�спеціаліст�відділ��промисловості��правління�промис-

ловості�та�інноваційної�політи�и�Департамент��промисловості

та�розвит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

місь�ої��оординаційної�ради

�ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

�олова�Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації

�олова�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

ністрації

ювання�та�порядо��застос�вання�доплат�і�надбаво��до�посадових�о�ладів�працівни�ів�А�ент-

ства.

7.9.�Рішення�з�соціально-е�ономічних�питань�та�реалізації�прав�тр�дово�о��оле�тив��та�о�ре-

мих�працівни�ів�А�ентства�приймаються�Генеральним�дире�тором�за��частю�тр�дово�о��о-

ле�тив�,�відповідно�до��мов��оле�тивно�о�до�овор�.

8.�ПОРЯДОК�ВНЕСЕННЯ�ЗМІН�І�ДОПОВНЕНЬ�ДО�СТАТУТУ�

8.1.�Зміни�і�доповнення�до�цьо�о�Стат�т��вносяться�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни

в�том��ж�поряд��,�в�я�ом��він�затвердж�вався.

9.�ПРИПИНЕННЯ�АГЕНТСТВА

9.1.�Припинення�А�ентства�відб�вається�шляхом�йо�о�реор�анізації�(злиття,�приєднання,

поділ�,�перетворення)�або�лі�відації.

9.2.�Реор�анізація�(злиття,�приєднання,�поділ,�перетворення)�або�лі�відація�А�ентства

проводиться�за�рішенням�власни�а�або�рішенням�с�д��(�осподарсь�о�о�с�д�)�відповідно

до�за�онодавства�У�раїни.

9.3.�Лі�відація�здійснюється�лі�відаційною��омісією���встановленом��за�онодавством�по-

ряд��.

9.4.�З�момент��призначення�лі�відаційної��омісії�до�неї�переходять�повноваження�щодо

�правління�А�ентством.�Лі�відаційна��омісія�с�ладає�лі�відаційний�баланс�А�ентства�та�по-

дає�йо�о�власни���або��повноваженом��ним�ор�ан�,�я�ий�призначив�лі�відаційн���омісію

на�затвердження.

9.5.�При�реор�анізації�або�лі�відації�А�ентства�звільненим�працівни�ам��арант�ється�до-

держання�їх�прав�та�інтересів�відповідно�до�тр�дово�о�за�онодавства�У�раїни.

9.6.�А�ентство�б�де�вважатися�припиненим�з�дня�внесення�до�Єдино�о�державно�о�ре-

єстр��запис��про�йо�о�припинення.
Керівник апарату В. Бондаренко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

02.03.2016�№�119

Положення
про міську координаційну раду з організації 

шефської допомоги військовим частинам 
Збройних Сил України

1.�Місь�а��оординаційна�рада�з�ор�анізації�шефсь�ої�допомо�и�війсь�овим�частинам

Збройних�Сил�У�раїни�(далі —�Місь�а��оординаційна�рада)�є�постійно�діючим��онс�льтатив-

но-дорадчим�ор�аном�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації),�я�ий�створений�для��оординації�шефсь�ої�роботи�над�війсь�овими�час-

тинами�Збройних�Сил�У�раїни�з�метою�сприяння���вирішенні�соціально-поб�тових,�матері-

альних�та���льт�рних�проблем�війсь�ових�частин�Збройних�Сил�У�раїни�відповідно�до�У�а-

з��Президента�У�раїни�від�11�люто�о�2016�ро���№ 44/2016�«Про�шефсь���допомо���війсь-

�овим�частинам�Збройних�Сил�У�раїни,�Національної��вардії�У�раїни�та�Державної�при�ор-

донної�сл�жби�У�раїни».

2.�Місь�а��оординаційна�рада���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�і�за�онами�У�ра-

їни,�постановами�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тами�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Мініс-

трів�У�раїни,�на�азами�міністерств�та�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�іншими

нормативно-правовими�а�тами,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київ-

сь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�а�та�ож�цим�Положенням.

3.�Основним�завданням�Місь�ої��оординаційної�ради�є:�забезпечення��оординації�дій

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

ної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�з�питань,�що�пов’язані�з

наданням�шефсь�ої�допомо�и�війсь�овим�частинам�Збройних�Сил�У�раїни;

проведення�аналіз��проблемних�питань,�що�вини�ають�під�час�реалізації�повноважень�ви-

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

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій���наданні�шефсь�ої�допомо�и�війсь�овим�части-

нам�Збройних�Сил�У�раїни;

під�отов�а�пропозицій��ерівництв��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���наданні�шефсь�ої�допомо-

�и�війсь�овим�частинам�Збройних�Сил�У�раїни.

4.�Місь�а��оординаційна�рада�відповідно�до�по�ладених�на�неї�завдань:�проводить�ана-

ліз�стан��справ�та�причин�вини�нення�проблем���процесі�реалізації�повноважень�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в

місті�Києві�державних�адміністрацій���наданні�шефсь�ої�допомо�и�війсь�овим�частинам

Збройних�Сил�У�раїни;

вивчає�рез�льтати�діяльності�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

міністрацій,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�з�питань�надання�шефсь�ої�допомо�и�війсь�овим�частинам�Збройних�Сил

У�раїни;

проводить�моніторин��стан��ви�онання�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районними�в�місті�Києві

державними�адміністраціями,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва�по�ладених�на�них�завдань;

бере��часть���розробленні�(опрацюванні)�в��становленом��поряд���прое�тів�нормативно-

правових�а�тів�з�питань�надання�шефсь�ої�допомо�и�війсь�овим�частинам�Збройних�Сил

У�раїни;

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

ної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�розроблені�за�рез�льта-

тами�своєї�роботи�пропозиції�та�ре�омендації.

5.�Місь�а��оординаційна�рада�має�право:

одерж�вати�в��становленом��поряд���від�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�в�том��чис-

лі�територіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�са-

мовряд�вання,�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�під-

приємств,��станов�і�ор�анізацій�незалежно�від�форми�власності�та� їх�посадових�осіб� ін-

формацію,�до��менти�та�інші�матеріали,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на�неї�зав-

дань:

зал�чати�до��часті���своїй�роботі�представни�ів�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�в�то-

м��числі�територіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місце-

во�о�самовряд�вання,�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�о-

дженням�із�їхніми��ерівни�ами),�а�та�ож�інших�осіб�(за�з�одою),�для�роз�ляд��питань�шодо

надання�шефсь�ої�допомо�и�війсь�овим�частинам�Збройних�Сил�У�раїни;

�творювати,���разі�потреби,�для�ви�онання�по�ладених�на�неї�завдань�постійні�або�тим-

часові�робочі��р�пи;

ор�анізов�вати�проведення��онференцій,�семінарів,�нарад�та�інших�заходів.

6.�Місь�а��оординаційна�рада�під�час�ви�онання�по�ладених�на�неї�завдань�взаємодіє�з

місцевими�ор�анами�ви�онавчої�влади,�в�том��числі�територіальними�підрозділами�цен-

тральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,

�становами�та�ор�анізаціями.

7.�Місь�а��оординаційна�рада��творюється���с�ладі��олови,�заст�пни�а��олови,�се�рета-

ря�та�членів,�я�і�бер�ть��часть���йо�о�роботі�на��ромадсь�их�засадах.

8.�Голова�Місь�ої��оординаційної�ради�здійснює�за�альне��ерівництво�діяльністю�Місь�ої

�оординаційної�ради,�визначає�порядо��її�роботи,��олов�є�на�засіданнях,�представляє�Місь-

����оординаційн��рад����відносинах�із�ор�анами�державної�влади,�ор�анами�місцево�о�са-

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

Заст�пни���олови�Місь�ої��оординаційної�ради�ви�он�є�повноваження��олови�Місь�ої��о-

ординаційної�ради���разі�йо�о�відс�тності.

Се�ретар�Місь�ої��оординаційної�ради:

с�ли�ає�за�дор�ченням��олови�Місь�ої��оординаційної�ради�засідання;

забезпеч�є�ведення�прото�олів�засідання�Місь�ої��оординаційної�ради;

забезпеч�є�ор�анізацію�діяльності�Місь�ої��оординаційної�ради�(в�т.�ч.�ведення�діловод-

ства),�під�отов���поряд���денно�о�та�матеріалів�до�йо�о�засідань�з��рах�ванням�пропози-

цій�членів�Місь�ої��оординаційної�ради;

здійснює�моніторин��стан��реалізації�рішень�Місь�ої��оординаційної�ради,�ре��лярно�інформ�є

�олов��Місь�ої��оординаційної�ради�та�інших�членів�Місь�ої��оординаційної�ради�з�цих�питань;

ви�он�є,�в�межах��омпетенції,�дор�чення��олови�Місь�ої��оординаційної�ради.

9.�Формою�роботи�Місь�ої��оординаційної�ради�є�засідання,�що�с�ли�аються��оловою

Місь�ої��оординаційної�ради�в�мір��потреби.

Засідання�Місь�ої��оординаційної�ради�вважається�правоможним.�я�що�на�ньом��прис�т-

ні�більш�я��половина�її�членів.

10.�На�своїх�засіданнях�Місь�а��оординаційна�рада�розробляє�пропозиції�та�ре�оменда-

ції�з�питань,�що�належать�до�її��омпетенції.

Пропозиції�та�ре�омендації�вважаються�схваленими,�я�шо�за�них�про�олос�вало�більш

я��половина�прис�тніх�на�засіданні�членів�Місь�ої��оординаційної�ради.�У�разі�рівно�о�роз-

поділ���олосів�вирішальним�є��олос��олов�ючо�о�на�засіданні.

Пропозиції�та�ре�омендації�фі�с�ються���прото�олі�засідання,�я�ий�підпис�ється��олов�-

ючим�на�засіданні�та�се�ретарем,�і�надсилається��сім�членам�Місь�ої��оординаційної�ради,

заінтересованим�ор�анам,�підприємствам,��становам,�ор�анізаціям,�іншим�особам.

Член�Місь�ої��оординаційної�ради,�я�ий�не�підтрим�є�пропозиції�та�ре�омендації,�може

ви�ласти���письмовій�формі�свою�о�рем��д�м��,�що�додається�до�прото�ол��засідання.

11.�Пропозиції�та�ре�омендації�Місь�ої��оординаційної�ради�мож�ть�реалізов�ватись�шля-

хом�видання�в��становленом��поряд���розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

12.�Місь�а��оординаційна�рада�може�ви�ористов�вати���роботі�блан��із�своїм�наймен�-

ванням.

13.�Ор�анізаційне,�інформаційне,�матеріально-технічне�забезпечення�діяльності�Місь�ої

�оординаційної�ради�здійснює�Департамент�промисловості�та�розвит���підприємництва�ви-

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

Керівник апарату В. Бондаренко

дире�тор�Депертамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо-

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

ної�адміністрації)

війсь�овий��омісар�Київсь�о�о�місь�о�о�війсь�ово�о��о-

місаріат��(за�з�одою)

�олова�правління —�президент�ПАТ�ХК�«Київмісь�б�д»

(за�з�одою)

ви�он�ючий�обов’яз�и�дире�тора�Департамент��е�о-

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

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

�олова�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації

тимчасово�ви�он�ючий�обов’яз�и��олови�Голосіївсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

тимчасово�ви�он�ючий�обов’яз�и��олови�Подільсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

тимчасово�ви�он�ючий�обов’яз�и��олови�Деснянсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

дире�тор�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ністрації)

�оманд�вач�С�хоп�тних�війсь��Збройних�Сил�У�раїни

(за�з�одою)

заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���прав-

ління�фінансів�транспорт�,�зв’яз���та�сфери�посл���Де-

партамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

�олова�Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

�олова�Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації

дире�тор�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спор-

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

�ої�державної�адміністрації)

�олова�Оболонсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

�олова�Солом’янсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

ністрації

перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��б�дівництва

та�житлово�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

Керівник апарату В. Бондаренко

Дончен�о

Тетяна�Ми�олаївна

Кидонь

Володимир�Іванович

К�шнір

І�ор�Ми�олайович

Маміна

Оль�а�Володимирівна

Мартинч��

Сер�ій�Оле�сандрович

Мельнич��

Андрій�Анатолійович

Мондриївсь�ий�

Валентин�Ми�олайович

Он�фрійч���

Вадим�Михайлович

Попова�

Діана�Оле�івна

П�шня�ов

Анатолій�Савватійович

Мороз

Оле�сандр�Семенович

Са�айда�

Ілля�Вадимович

Сінцов

Геннадій�Львович

Фіданян

Олена�Гри�орівна

Циб�льща��

Оле�сандр�Леонідович

Ш��ро

Ма�сим�Юрійович

Ястр�бен�о�

Оле�сандр�Васильович
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Про зарахування майна до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 147 від 17 березня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про
впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду,
гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1.Зарах�вати	до	�ом�нальної	власності	те-

риторіальної	�ромади	міста	Києва	майно	з�ід-

но	з	додат�ом	та	передати	до	сфери	�прав-

ління	районних	в	місті	Києві	державних	адмі-

ністрацій.

2.	Департамент�	�ом�нальної	власності	м.	Ки-

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

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

но	з	Департаментом	житлово-�ом�нальної	ін-

фрастр��т�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь-

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

трації)	та	районними	в	місті	Києві	державними

адміністраціями	вжити	заходів	щодо	ви�онан-

ня	п�н�т�	1	цьо�о	розпорядження.

3.	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.

Голова В. Кличко

Додато�	

до	розпорядження	

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

17.03.2016	р.	№	147

Майно, що зараховується до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та передається до сфери управління районних 

в місті Києві державних адміністрацій
№ Районна в місті Києві

державна адміністрація
Найменування майна Заводський номер та

номер двигуна
Балансова
вартість, грн

1 Дарницька Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31 109505, 001358 269000,00

2 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31109506, 001382 269000,00

3 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31109507, 001357 269000,00

4 Дніпровська Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31 109508, 001366 269000,00

5 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31 109509, 001368 269000,00

6 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31109511, 001371 269000,00

7 Шевченківська Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31 109512, 001374 269000,00

8 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31109513, 001375 269000,00

9 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

3 1 109514, 001372 269000,00

10 Святошинська Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з підвалом та щіткою

31109515, 001360 269000,00

11 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31 109516, 001356 269000,00

12 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31 109517, 001365 269000,00

13 Деснянська Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та тіткою

31 109518, 001381 269000,00

14 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

3 1 1095 19, 001377 269000,00

15 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31 109520, 001341 269000,00

16 Печерська Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31 109533, 001385 269000,00

17 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31109523, 001379 269000,00

18 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31 109529, 001384 269000,00

19 Солом'янська Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31109531, 001383 269000,00

20 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31109525, 001390 269000,00

21 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31109524, 001395 269000,00

22 Подільська Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31109510, 001373 269000,00

23 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31109522, 001398 269000,00

24 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відпалом та щіткою

31109521, 001391 269000,00

25 Оболонська Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31109550, 001424 269000,00

26 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31109551, 001435 269000,00

27 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31109549, 001453 269000,00

28 Голосіївська Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

3 1 109552, 001454 269000,00

29 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31109553, 001415 269000,00

30 Колісний трактор "Беларус�
320.4М" з відвалом та щіткою

31109535, 001387 269000,00

8070000,00

Керівник апарату В. Бондаренко

Про призначення довічної міської стипендії видатним діячам
культури і мистецтва Вантух В. В.
Розпорядження № 148 від 17 березня 2016 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
культуру», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс;
трації) від 16 квітня 2008 року № 556 «Про довічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва»,
Положення про довічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпоряджен;
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 грудня
2011 року № 2425, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 січня 2012 року за № 2/919,
протоколу засідання комісії по призначенню довічних міських стипендій видатним діячам культури і мистец;
тва від 01 грудня 2015 року № 2, враховуючи лист Національної хореографічної спілки України від 07 липня
2015 року № 37, з метою подальшої підтримки й засвідчення видатних особистих досягнень діячів культури і
мистецтва в місті Києві:

1.	Призначити	довічн�	місь��	стипендію	ви-

датним	діячам	��льт�ри	і	мистецтва	Вант�х	Ва-

лентині	Володимирівні,	народній	артистці	У�ра-

їни,	член�	Національної	хорео�рафічної	спіл�и

У�раїни,	з	01	січня	2016	ро��.

2.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	розпоря-

дження	по�ласти	на	заст�пни�а	�олови	Київ-

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	Старос-

тен�о	Г.	В.

Голова В. Кличко

Про призначення щорічних міських стипендій видатним діячам
культури і мистецтва

Розпорядження № 149 від 17 березня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про щорічні

міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням виконавчого орга;
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 грудня 2011 року № 2425, заре;
єстрованим у Головному управлінні юстиції у м. Києві 18 січня 2012 року за № 1/918, враховуючи протоколи за;
сідань комісії по призначенню щорічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва від 01 груд;
ня 2015 року № 2 та від 17 лютого 2016 року № 1, з метою подальшої підтримки й засвідчення видатних особис;
тих досягнень діячів культури і мистецтва в місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Призначити	з	01	січня	2016	ро��	щорічні

місь�і	стипендії	видатним	діячам	��льт�ри	і

мистецтва	з�ідно	з	додат�ом.

2.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	розпоря-

дження	по�ласти	на	заст�пни�а	�олови	Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації	Старостен�о

Г.	В.

Голова В. Кличко

Додато�

до	розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	17.03.2016	№	149

Перелік стипендіатів щорічних міських стипендій видатним діячам культури
і мистецтва

1.	Бой�о	Вадим	Я�ович —	письменни�

2.	Б�бнов	Ювєналій	Ювєналійович —	�омпозитор,	м�зи�ознавець

3.	Воронянсь�а	Валерія	Ми�олаївна —	�інорежисер

4.	Єрма�ова	Людмила	Захарівна —	�омпозитор,	поет,	ви�онавець

5.	Карасьов	Василь	Володимирович —	письменни�

6.	Коломеєць	Василь	Петрович —	артист	балет�,	балетмейстер

7.	Кр�ти�ов	Святослав	Леонтійович —	�омпозитор

8.	К�товий	Оле�сандр	Іванович —	архіте�тор

9.	К�цій	Семен	Валерійович —	ветеран	преси,	ж�рналіст

10.	Медведєва	Наталія	Ві�торівна —	а�триса,	�інознавець

11.	Миронен�о	Борис	Карпович —	х�дожни�

12.	Не�расова	Тетяна	Сер�іївна —	м�зи�ознавець

13.	Островсь�ий	Бо�дан	Павлович —	�обзар

14.	Отченаш�о	Віталій	Федорович —	архіте�тор

15.	Піс��н	Оле�сандр	Семенович —	ж�рналіст

16.	Полєвой	Геннадій	Петрович —	х�дожни�

17.	Пол�овен�о	Ві�тор	Васильович —	ветеран	преси

18.	Портні�ов	Владлен	Оле�сандрович —	а�тор,	режисер

19.	Ра�ова	Оль�а	Михайлівна —	ви�ладач	по	�лас�	�ітари

20.	Сміян	С�санна	Костянтинівна —	х�дожни�

21.	Соболєва	Нелла	Оле�сандрівна —	монтажер,	відмінни�	�інемато�рафії

22.	Стебловсь�а	Тетяна	Володимирівна —	а�триса

23.	С�пр�н	Павло	Степанович —	�обзар

24.	Т�ровсь�а	Оль�а	Оле�сіївна —	соліст�а-банд�рист�а

25.	Чай�овсь�а	Валерія	Ві�торівна —	а�триса

26.	Шевчен�о	Станіслав	Оле�сійович —	поет,	пере�ладач

27.	Ш�ль�іна	Валерія	Дмитрівна —	м�зи�ознавець,	до�тор	мистецтвознавства

Керівник апарату В. Бондаренко

Про реконструкцію приміщення для створення територіального
підрозділу відділу (Центру) надання адміністративних послуг 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 
на Чоколівському бульварі, 40 у Солом’янському районі

Розпорядження № 150 від 17 березня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної

діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі;
ністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями
окремих повноважень», з метою забезпечення реконструкції приміщення на Чоколівському бульварі, 40 під
територіальний підрозділ відділу (Центру) надання адміністративних послуг Солом’янської районної в місті
Києві державної адміністрації та своєчасного введення його в експлуатацію, в межах повноважень органу
місцевого самоврядування:

1.	Здійснити	прое�т�вання	та	ви�онання	ро-

біт	з	ре�онстр��ції	приміщення	для	створення

територіально�о	підрозділ�	відділ�	(Центр�)	на-

дання	адміністративних	посл��	Солом’янсь�ої

районної	в	місті	Києві	державної	адміністрації

на	Чо�олівсь�ом�	б�льварі,	40	�	Солом’янсь�о-

м�	районі.

2.	Визначити	замовни�ом	робіт,	зазначених

�	п�н�ті	1	цьо�о	розпорядження,	Солом’янсь��

районн�	в	місті	Києві	державн�	адміністрацію.

3.	Солом’янсь�ій	районній	в	місті	Києві	дер-

жавній	адміністрації	в	�становленом�	поряд��:

3.1.	Отримати	вихідні	дані	на	прое�т�вання.



3.2.	Забезпечити	розроблення	та	затвер-

дження	прое�тної	до��ментації.

3.3.	Визначити	відповідно	до	за�онодавства

�енеральн�	прое�тн�	та	�енеральн�	підрядн�

б�дівельн�	ор�анізації	для	ви�онання	робіт,

зазначених	�	п�н�ті	1	цьо�о	розпорядження.

3.4.	Забезпечити	в	разі	необхідності	оформ-

лення	відповідно	до	за�онодавства	права	�о-

рист�вання	земельною	ділян�ою	для	ви�онан-

ня	робіт,	зазначених	�	п�н�ті	1	цьо�о	розпоря-

дження.

3.5.	Забезпечити	дотримання	вимо�	за�о-

нодавства	щодо	поряд��	ви�онання	б�дівель-

них	робіт.

3.6.	Під	час	��ладання	до�овор�	підряд�	на

ре�онстр��цію	об’є�та,	зазначено�о	�	п�н�ті

1	цьо�о	розпорядження,	обов’яз�ово	передба-

чити	�мови	щодо	надання	підрядни�ом	�аран-

тії	я�ості	ви�онаних	робіт	та	встановити	�а-

рантійні	стро�и	е�спл�атації	об’є�та.

3.7.	Подати	до	Департамент�	е�ономі�и	та

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

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

трації)	пропозиції	щодо	в�лючення	робіт,	за-

значених	�	п�н�ті	1	цьо�о	розпорядження,	до

про�рам	е�ономічно�о	і	соціально�о	розвит��

м.	Києва	на	2016	рі�	та	наст�пні	ро�и.

4.	Департамент�	�ом�нальної	власності	м.	Ки-

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

ди	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

забезпечити	в	�становленом�	поряд��	зарах�-

вання	до	�ом�нальної	власності	територіаль-

ної	�ромади	міста	Києва	всьо�о	майна	ре�он-

стр�йовано�о	об’є�та	після	ви�онання	робіт,	за-

значених	�	п�н�ті	1	цьо�о	розпорядження.

5.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	розпоря-

дження	по�ласти	на	заст�пни�ів	�олови	Київ-

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	з

розподілом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) 
від 26 липня 2012 року № 1306 

«Про будівництво житлового комплексу 
на вул. Тимофія Строкача, 9 у Святошинському районі»

Розпорядження № 151 від 17 березня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист комунального

підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»
від 30 грудня 2015 року № 056/24;7520:

Визнати	та�им,	що	втратило	чинність,	роз-

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

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

трації)	від	26	липня	2012	ро��	№ 1306	«Про

б�дівництво	житлово�о	�омпле�с�	на	в�л.	Ти-

мофія	Стро�ача,	9	�	Святошинсь�ом�	районі».

Голова В. Кличко

Про затвердження акта приймання;передачі об’єкта 
незавершеного будівництва — дитячого садка на 140 місць 

з басейном на вулиці Бахмацькій, 35 у комунальну власність 
територіальної громади міста Києва та до сфери управління

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 153 від 17 березня 2016 року

Відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної влас;
ності», рішення Київської міської ради від 12 липня 2012 року № 695/8032 «Про прийняття у комунальну
власність територіальної громади міста Києва відомчих дитячих дошкільних закладів», розпорядження ви;
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації») від 20 січня 2014 ро;
ку № 40 «Про утворення комісії з питань передачі об’єкта незавершеного будівництва — дитячого садка на
140 місць з басейном на вулиці Бахмацькій, 35 в місті Києві з державної у комунальну власність територіаль;
ної громади міста Києва та до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адмініс;
трації» (зі змінами), враховуючи наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по міс;
ту Києву від 06 листопада 2013 року № 1767 «Про прийняття управлінського рішення щодо державного май;
на — об’єкта незавершеного будівництва — дитячого садка на 140 місць з басейном (вул. Бахмацька, 35)», у
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Затвердити	а�т	приймання-передачі	об’-

є�та	незавершено�о	б�дівництва —	дитячо�о

сад�а	на	140	місць	з	басейном	на	в�лиці	Бах-

маць�ій,	35	�	�ом�нальн�	власність	територі-

альної	�ромади	міста	Києва	та	до	сфери	�прав-

ління	Святошинсь�ої	районної	в	місті	Києві

державної	адміністрації,	що	додається.

2.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	розпоря-

дження	по�ласти	на	заст�пни�ів	�олови	Київ-

сь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	з	розпо-

ділом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО	

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	7.03.2016	№	153

Акт приймання;передачі об’єкта незавершеного будівництва — 
дитячого садка на 140 місць з басейном на вулиці Бахмацькій, 35 

в місті Києві з державної у комунальну власність територіальної громади
міста Києва та до сфери управління Святошинської районної в місті Києві

державної адміністрації
Комісія,	створена	відповідно	до	розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	від	20	січня	2014	ро��	№ 40	«Про	�творення	�омі-

сії	з	питань	передачі	об’є�та	незавершено�о	б�дівництва —	дитячо�о	сад�а	на	140	місць	з	ба-

сейном	на	в�лиці	Бахмаць�ій,	35	в	місті	Києві	з	державної	�	�ом�нальн�	власність	територіаль-

ної	�ромади	міста	Києва	та	до	сфери	�правління	Святошинсь�ої	районної	в	місті	Києві	держав-

ної	адміністрації»,	�	с�ладі:

Рад�ць�ий	Михайло	Борисович —	заст�пни�	�олови	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації,

�олова	�омісії,	Пилипч��	Сер�ій	Іванович —	перший	заст�пни�	�олови	Святошинсь�ої	районної

в	місті	Києві	державної	адміністрації,	заст�пни�	�олови	�омісії,	Жидчен�о	Ірина	Михайлівна —

заст�пни�	�олови	Святошинсь�ої	районної	в	місті	Києві	державної	адміністрації,	Ковален�о	Іван-

на	Іванівна —	ви�он�ючий	обов’яз�и	начальни�а	�правління	освіти	Святошинсь�ої	районної	в

місті	Києві	державної	адміністрації,	К�черявий	Андрій	Михайлович —	в.	о.	начальни�а	�правлін-

ня	б�дівництва,	архіте�т�ри	та	земле�орист�вання	Святошинсь�ої	районної	в	місті	Києві	дер-

жавної	адміністрації,	Корнієць	Сер�ій	Дарович —	перший	заст�пни�	дире�тора	Департамент�

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

жавної	адміністрації),	Остапч��	Володимир	Петрович —	заст�пни�	начальни�а	�правління	при-

ватизації,	�орпоративних	прав,	форм�вання	і	розподіл�	�ом�нальної	власності —	начальни�	від-

діл�	форм�вання	та	розподіл�	�ом�нальної	власності	Департамент�	�ом�нальної	власності	м.

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

рисен�о	Оль�а	І�орівна —	�оловний	спеціаліст	відділ�	правово�о	забезпечення	Департамент�

освіти	і	на��и,	молоді	та	спорт�	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації),	Шо��н-Пар�бо�	Алевтина	Михайлівна —	�оловний	е�ономіст	відділ�	фі-

нансів	освіти,	молодіжної	політи�и,	фізичної	��льт�ри	та	спорт�	�правління	фінансів	освіти,	��ль-

т�ри,	с�спільних	�ом�ні�ацій,	фізичної	��льт�ри	та	спорт�	Департамент�	фінансів	ви�онавчо�о	ор-

�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	Ш�ль�а	Наталія	Іванів-

на —	деп�тат	Київсь�ої	місь�ої	ради	(за	з�одою),	Юш�о	Ві�торія	Ми�олаївна —	начальни�	відді-

л�	приватизації,	�правління	державним	майном	та	�орпоративними	правами	держави	Ре�іональ-

но�о	відділення	Фонд�	державно�о	майна	У�раїни	по	міст�	Києв�	(за	з�одою),	«09»	�р�дня	2015

ро��	провела	обстеження	об’є�та	передачі —	незавершено�о	б�дівництва —	дитячо�о	сад�а	на

140	місць	з	басейном	на	в�лиці	Бахмаць�ій,	35	в	місті	Києві,	я�ий	належить	до	державної	влас-

ності,	переб�ває	�	сфері	�правління	Ре�іонально�о	відділення	Фонд�	державно�о	майна	У�ра-

їни	по	міст�	Києв�	і	передається	�	�ом�нальн�	власність	територіальної	�ромади	міста	Києва	та

до	сфери	�правління	Святошинсь�ої	районної	в	місті	Києві	державної	адміністрації

Комісія	встановила:	

1.	До	с�лад�	об’є�та	передачі	входять:

об’є�т	незавершено�о	б�дівництва —	дитячий	садо�	на	140	місць	з	басейном	за	адресою:

м. Київ, в�л. Бахмаць�а, 35________________________________________________________________

(перелі�	облі�ових	одиниць	з�ідно	з	балансом)

2.	За�альні	відомості:

рі�	введення	в	е�спл�атацію:_________________________________

_______________________________________

�р�па	�апітальності_____________________________________________________________________

б�дівельний	об’єм	(за�альний)__________________________________________________	��б.	м	

площа	заб�дови	(за�альна)______________________________________________________	�в.	м

_______________________________________________________________________________________

площа	земельної	ділян�и	0,4876 �а

�орисна	площа	приміщень	в	б�дівлях	виробничо�о	призначення______________________�в.	м

�орисна	площа	приміщень	в	б�дівлях	невиробничо�о	призначення___________________	�в.	м

________________________________________________________________________________________

за�альна	площа	житлово�о	б�дин��_________________________________________________�в.	м,	

�іль�ість	�вартир______________________________________________________________________

3.	Інженерне	обладнання	об’є�та	передачі:_________________________________________

водопроводи	з	довжиною	мереж_________________________________________________по�.	м.

�аналізація	з	довжиною	мереж___________________________________________________	по�.	м

центральне	опалення	з	довжиною	мереж_________________________________________	по�.	м.

�	том�	числі:	

від	власної	�отельні	з	довжиною	мереж	__________________________________________	по�.	м.	

від	�р�пової	�отельні	з	довжиною	мереж	________________________________________	по�.	м

від	ТЕЦ	з	довжиною	мереж____________________________________________________ по�.	м.	

найбільше	теплове	навантаження:	на	опалення__________________________________		Г/�ал

на	�аряче	водопостачання________________________________________________________Г/�ал

на	вентиляцію_________________________________________________________________Г/�ал

еле�троосвітлення	з	довжиною	мереж___________________________________________по�.	м

�азопостачання	з	довжиною	мереж_______________________________________________по�.	м

стаціонарні	еле�троплити_________________________________________________________шт��

телефонізація	з	довжиною	мереж	_________________________________________________по�.	м

радіофі�ація	з	довжиною	мереж___________________________________________________	по�.	м

Вартість	основних	фондів:	(незавершене	б�дівництво)

відновна	вартість	розрах�н�и не проводились____________________________________тис.	�рн

залиш�ова	вартість	розрах�н�и не проводились___________________________________тис.	�рн

вартість	з�ідно	е�спертної	оцін�и	176,760 (станом на 31.07.2002)________________тис.	�рн

5.	Рез�льтати	о�ляд�	та	випроб�вань

Об’є�т незавершено�о б�дівництва, випроб�вання не проводились

6.	Пропозиції	�омісії

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

7.	Разом	з	об’є�том	передається	технічна	до��ментація:

Технічна до��ментація по незавершеном� об’є�т� б�дівництва — дитячий, садо� на 140

місць з басейном — відс�тня______________________________________________________________

8.	До	а�та	приймання-передачі	додається:

1.	Копія	листа	РВ	ФДМУ	по	м.	Кив�	від	06.11.2015	№ 30-03/11264	з	додат�ами —	54	ар��-

ші;

2.	Копія	розпорядження	Святошинсь�ої	районної	�	місті	Києві	державної	адміністрації	від

02.12.2003	№ 2303	«Про	змін�	поштової	адреси	б�дівлі	НВКП	«Мітіс»	�	Святошинсь�ом�	райо-

ні	м.	Києва»	з	додат�ами —	9	ар��шів;

3.	Копія	до�овор�	оренди	земельної	ділян�и	з	додат�ами —	12	ар��шів;

4.	Копія	рішення	�осподарсь�о�о	с�д�	міста	Києва	від	22.04.2010	справа	№ 40/71	з	додат-

�ами —	5	ар��шів.

Голова комісії М.Б. Радуцький

Про зарахування до комунальної 
власності територіальної 

громади міста Києва майна
Розпорядження № 156 від 17 березня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, стат;
ті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011
року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», розпорядження ви;
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 грудня 2013 року
№ 2335 «Про перезатвердження проекту «Реконструкція паркової зони та встановлення пам’ятного знаку «Пам’;
яті жертв Чорнобиля» у 4;му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина;Троєщина у Деснянському районі м.
Києва», враховуючи звернення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 22 червня 2015
року № 102/02/46;5881, Декларацію про готовність об’єкта до експлуатації від 25 лютого 2014 року № KB 143140560176,
з метою надійного утримання та якісного обслуговування майна, в межах функцій органу місцевого самовря;
дування:

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
30 áåðåçíÿ 2016 ð.
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1.	Зарах�вати	до	�ом�нальної	власності	те-

риторіальної	�ромади	міста	Києва	майно	�	зв’яз-

��	із	за�інченням	б�дівництва	І	чер�и	об’є�та

«Ре�онстр��ція	пар�ової	зони	та	встановлен-

ня	пам’ятно�о	зна��	«Пам’яті	жертв	Чорноби-

ля»	�	4-м�	мі�рорайоні	житлово�о	масив�	Ви-

��рівщина-Троєщина	�	Деснянсь�ом�	районі

міста	Києва»,	з�ідно	з	додат�ом	1.

2.	За�ріпити	на	праві	�осподарсь�о�о	відан-

ня	за	�ом�нальним	підприємством	по	�триман-

ню	зелених	насаджень	Деснянсь�о�о	район�

м.	Києва	майно,	з�ідно	з	додат�ом	2.

3.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	розпо-

рядження	по�ласти	на	заст�пни�ів	�олови

Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	з�ід-

но	з	розподілом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато�	1

до	розпорядження	

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

від	17.03.2016	р.	№	156

Майно, що зараховується до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва.

№ п/п
Найменування об'єктів будівництва Од. вим. Кількість

Балансова вартість,
/грн/

1 2 3 4 5
1. Основні об'єкти паркової зони 4 мкр. І черга,  в тому

числі:
2907319,00

1.1 Пам'ятний знак "Прометей" шт. 1 1989466,00

1.2 Скульптурний елемент "Скала" шт. 1 28844,00

1.3 Підпірна стіна "Пам'яті" шт. 1 889009,00

2. Благоустрій в тому числі: 3505166,00

2.1 Покриття території в тому числі: 1626489,00

2.1.1. Фігурні елементи мостіння (ФЕМ) кв.м. 2540 1485020,00

2.1.2. Поребрик тротуарний м.п. 717,8 138809,00

2.1.3. Бордюр м.п. 47,6 2660,00

2.2 Малі архітектурні форми в тому числі: шт. 46 321709,00

2.2.1 Лава шт. 10 18150,29

2.2.2 Урна шестигранна шт. 3 3349,20

2.2.3 Ваза "полумісяць" шт. 17 1032,75

2.2.4 Флагштоки (з прапорами) шт. 16 299176,76

2.3 Озеленення в тому числі: 447881,00

2.3.1 Влаштування газонів кв.м. 3800 162870,29

2.3.2 Влаштування квітників кв.м. 181,5 57837,56

2.3.3 Сосна чорна шт. 7 3647,70

2.3.4 Ялина колюча, форма сиза шт. 17 50058,01

2.3.5 Береза повисла шт. 52 75484,15

2.3.6 Горобина звичайна шт. 4 6134,54

2.3.7 Горобина звичайна, форма плакуча шт. 4 6690,46

2.3.8 Горобина проміжна (шведська) шт. 11 16726,15

2.3.9 Катальпа прекрасна шт. 8 9815,54

2.3.10 Липа широколиста шт. 21 56161,40

2.3.11 Калина звичайна шт. 4 1800,00

2.3.12 Бузок звичайний шт. 1 655,20

2.4 Огородження території м.п. 505,2 1109087,00

Всього: 6412485,00

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато�	2

до	розпорядження	

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

від	17.03.2016	р.	№	156

Майно, що закріплюється на праві господарського відання за комунальним
підприємством по утриманню зелених насаджень Деснянського району 

м. Києва

Поребрик тротуарний м.п. 717,8 138809,00

Бордюр м.п. 47,6 2660,00

Малі архітектурні форми в тому числі: шт. 46 321709,00

Лава шт. 10 18150,29

Урна шестигранна шт. 3 3349,20

Ваза "полумісяць" шт. 17 1032,75

Флагштоки (з прапорами) шт. 16 299176,76

Озеленення в тому числі: 447881,00

Влаштування газонів кв.м. 3800 162870,29

Влаштування квітників кв.м. 181,5 57837,56

Сосна чорна шт. 7 3647,70

Ялина колюча, форма сиза шт. 17 50058,01

Береза повисла шт. 52 75484,15

Горобина звичайна шт. 4 6134,54

Горобина звичайна, форма плакуча шт. 4 6690,46

Горобина проміжна (шведська) шт. 11 16726,15

Катальпа прекрасна шт. 8 9815,54

Липа широколиста шт. 21 56161,40

Калина звичайна шт. 4 1800,00

Бузок звичайний шт. 1 655,20

Огородження території м.п. 505,2 1109087,00

Всього: 6412485,00

Найменування об'єктів будівництва Од. вим. Кількість
Балансова
вартість, /грн/

1 2 3 4 5

КПУЗН
Деснянського
району 
м. Києва.

Основні об'єкти паркової зони 4 мкр. І черга, в тому
числі:

2907319,00

Пам'ятний знак "Прометей" шт. 1 1989466,00

Скульптурний елемент "Скала" шт. 1 28844,00

Підпірна стіна "Пам'яті" шт. І 889009,00

Благоустрій в тому числі: 3505166,00

Покриття території в тому числі: 1626489,00

Фігурні елементи мостіння (ФЕМ) кв.м. 2540 1485020,00

Про затвердження Порядку фінансування витрат 
на поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання

учасників бойових дій та інвалідів війни
Розпорядження № 157 від 17 березня 2016 року

Відповідно до підпункту 4 пункту «а» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядуван;
ня в Україні», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статей 9, 10 та 14
Закону України «Про поховання та похоронну справу», на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 року № 1445 «Про затвердження порядку проведення безоплатного поховання померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойо;
вих дій і інвалідів війни», з метою фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат па здійсне;
не поховання учасників бойових дій та інвалідів війни у місті Києві:

1.	Затвердити	Порядо�	фінанс�вання	витрат

на	поховання	або	відш�од�вання	витрат	на

здійснене	поховання	�часни�ів	бойових	дій	та

інвалідів	війни,	що	додається.

2.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	розпоряджен-

ня	по�ласти	на	заст�пни�ів	�олови	Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	з	розпо-

ділом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО	

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	17.03.2016	№ 157

Порядок 
фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене

поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
1.	Цей	Порядо�	визначає	механізм	фінанс�вання	з	бюджет�	міста	Києва	витрат	на	похован-

ня	або	відш�од�вання	витрат	на	здійснене	поховання	�часни�ів	бойових	дій	та	інвалідів	війни

на	�ладовищах	міста	Києва.

2.	Ор�анізація	поховання	і	рит�ально�о	обсл��ов�вання	�часни�ів	бойових	дій	та	інвалідів	вій-

ни	здійснюється	з	�рах�ванням	Необхідно�о	мінімально�о	перелі��	о�ремих	видів	рит�альних	по-

сл��	та	Необхідно�о	мінімально�о	перелі��	вимо�	щодо	поряд��	ор�анізації	поховання	і	рит�-

ально�о	обсл��ов�вання	населення,	затверджених	на�азом	Державно�о	�омітет�	У�раїни	з	пи-

тань	житлово-�ом�нально�о	�осподарства	від	19	листопада	2003	ро��	№ 193,	зареєстрованим

в	Міністерстві	юстиції	У�раїни	08	вересня	2004	ро��	за	№1110/9709.

3.	Фінанс�вання	витрат	на	безоплатне	поховання	або	відш�од�вання	витрат	на	здійснене	по-

ховання	�часни�ів	бойових	дій	та	інвалідів	війни	проводиться	з	бюджет�	міста	Києва	в	межах	об-

ся�ів,	затверджених	па	відповідний	бюджетний	рі�.

По�ашення	�редиторсь�ої	забор�ованості,	я�а	�творилась	на	почато�	ро��,	проводиться	пер-

шочер�ово.

4.	Ви�онавцю	волевиявлення	або	особі,	що	зобов’язалася	поховати	померло�о	�часни�а	бо-

йових	дій	або	інваліда	війни,	безоплатно	надаються	рит�альні	посл��и	відповідно	до	Поряд��

проведення	безоплатно�о	поховання	померлих	(за�иблих)	осіб,	я�і	мають	особливі	засл��и	та

особливі	тр�дові	засл��и	перед	Бать�івщиною,	�часни�ів	бойових	дій	і	інвалідів	війни,	затвер-

джено�о	постановою	Кабінет�	Міністрів	У�раїни	від	28	жовтня	2004	ро��	№ 1445.

5.	Головним	розпорядни�ом	бюджетних	�оштів,	передбачених	на	безоплатне	поховання	та	від-

ш�од�вання	витрат	на	здійснене	поховання	�часни�ів	бойових	дій	та	інвалідів	війни	є	Департа-

мент	житлово-�ом�нальної	інфрастр��т�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації).

6.	Ор�анізацію	відш�од�вання	витрат	на	здійснене	поховання	�часни�ів	бойових	дій	та	інва-

лідів	війни	в	місті	Києві	здійснюють	Рит�альна	сл�жба	спеціалізоване	�ом�нальне	підприємство

«Спеціалізований	�омбінат	підприємств	�ом�нально-поб�тово�о	обсл��ов�вання»	ви�онавчо�о

ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	та	Рит�альна	сл�жба	спе-

ціалізоване	�ом�нальне	підприємство	«Київсь�ий	�рематорій»	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої

місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державно	адміністрації)	(далі —	рит�альні	сл�жби).

7.	Відш�од�вання	витрат	за	здійснене	поховання	�часни�а	бойових	дій	та	інваліда	війни	ри-

т�альна	сл�жба	на	звернення	ви�онавця	волевиявлення	або	особи,	я�а	здійснила	та�е	похо-

вання,	перерахов�є	через	�станови	бан��	на	особовий	рах�но�	та�о�о	ви�онавця	волевиявлен-
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ня	або	особи,	я�а	здійснила	поховання	померло�о	�часни�а	бойових	дій	та	інваліда	війни,	за	на-

явності	підтвердження	та�ою	особою	перелі��	і	вартості	отриманих	рит�альних	посл��.

8.	Вартість	рит�альних	посл��,	визначених	для	забезпечення	безоплатно�о	поховання	помер-

ло�о	�часни�а	бойових	дій	та	інваліда	війни,	не	повинна	перевищ�вати	середню	цін�	на	відпо-

відні	рит�альні	посл��и,	що	с�лалася	�	місті	Києві.

9.	Департамент	житлово-�ом�нальної	інфрастр��т�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	�ожні	півро��	проводить	моніторин�	цін	на	від-

повідні	рит�альні	посл��и	в	місті	Києві	з	метою	визначення	середньої	ціни	цих	посл��	і	по�одж�є

рез�льтати	та�о�о	моніторин��	з	Департаментом	е�ономі�и	та	інвестицій	ви�онавчо�о	ор�ан�	Ки-

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

10.	Рит�альні	сл�жби	для	відш�од�вання	витрат	на	здійснене	поховання	�часни�ів	бойових	дій

та	інвалідів	війни	щомісяця	(до	4	числа	місяця,	наст�пно�о	за	звітним)	подають	до	Департа-

мент�	житлово-�ом�нальної	інфрастр��т�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київ-

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації):

зведені	реєстри	наданих	посл��;

спис�и	померлих	�часни�ів	бойових	дій	та	інвалідів	війни;

до�овори-замовлення	на	ор�анізацію	та	проведення	поховання,	��ладені	з	ви�онавцем	во-

левиявлення	або	особою,	я�а	зобов’язалася	здійснити	поховання	в	�становленом�	поряд��;

�опії	платіжних	до��ментів,	що	підтвердж�ють	фа�т	здійснення	оплати	за	надані	рит�альні	по-

сл��и	(із	зазначенням	перелі��	в	разі	відш�од�вання	витрат).

11.	Департамент	фінансів	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації)	фінанс�є	витрати	на	здійснені	поховання	�часни�ів	бойових	дій	та	інвалі-

дів	війни	на	підставі	замовлення	на	фінанс�вання	Департамент�	житлово-�ом�нальної	інфрастр��-

т�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)в	ме-

жах	затверджено�о	помісячно�о	розпис�	аси�н�вань	з	�рах�ванням	зареєстрованих	в	ор�анах

Державної	�азначейсь�ої	сл�жби	У�раїни	бюджетних	зобов’язань.

12.	Департамент	житлово-�ом�нальної	інфрастр��т�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	після	отримання	відповідних	�оштів	�	триден-

ний	термін	здійснює	перерах�но�	рит�альним	сл�жбам	шляхом	перерах�вання	на	їх	розрах�н-

�ові	рах�н�и	в	�становленом�	поряд��.

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про направлення до м. Страсбург (Французька Республіка)
Розпорядження № 158 від 18 березня 2016 року

Відповідно до указів Президента України від 28 серпня 1993 року № 357/93 «Про службові відряджен;
ня за кордон посадових осіб органів виконавчої влади», від 29 квітня 1996 року № 305/96 «Про делега;
цію України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи», постанови Кабінету Міністрів Укра;
їни від 11 грудня 1992 року № 698 «Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кор;
дон», Порядку направлення делегацій, здійснення відряджень за кордон у виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській державній адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчо;
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 квітня 2015 року
№ 407, Міської цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2015;2018 роки, затвер;
дженої рішенням Київської міської ради від 12 лютого 2015 року № 73/938, з метою участі у 30;й сесії
Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи:

1.	Направити	до	м.	Страсб�р�	(Франц�зь-

�а	Респ�блі�а):

1.1.	У	період	з	20	до	25	березня	2016	ро-

��	Про�опіва	Володимира	Володимирови-

ча —	заст�пни�а	місь�о�о	�олови —	се�ре-

таря	Київсь�ої	місь�ої	ради.

1.2.	У	період	з	20	до	24	березня	2016	ро-

��	Березні�ова	Оле�сандра	Івановича —	на-

чальни�а	�правління	б�дівництва	та	ор�аніза-

ції	роботи	з	�ом�нальними	підприємствами

Департамент�	б�дівництва	та	житлово�о	за-

безпечення	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої

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

міністрації).

2.	В�лючити	до	с�лад�	деле�ації	м.	Києва

�	період	з	20	до	25	березня	2016	ро��	Тиж-

нен�о	Людмил�	Оле�сандрівн� —	радни�а	з

питань	п�блічної	політи�и	і	соціальних	�ом�-

ні�ацій	заст�пни�а	місь�о�о	�олови —	се�ре-

таря	Київсь�ої	місь�ої	ради.

3.	Апарат�	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої

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

міністрації)	відповідно	до	чинно�о	за�оно-

давства	забезпечити	Про�опіва	В.	В.,	Берез-

ні�ова	О.	І.,	Тижнен�о	Л.	О.	валютними	�ош-

тами,	а	саме:	добовими	на	весь	час	їх	пере-

б�вання	за	�ордоном	(із	розрах�н��,	що	сто-

рона,	я�а	відряджає,	забезпеч�є	�оштами	на

триразове	харч�вання,	врахов�ючи,	що	Про-

�опів	В.	В.	має	третій	ран�	посадової	особи

місцево�о	самовряд�вання)	та	�оштами	на

оплат�	проживання	в	�отелі	з�ідно	з	�ошто-

рисом,	затвердженим	�ерівни�ом	апарат�

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації).

4.	Про�опів�	В.	В.	в	термін	до	01	�вітня

2016	ро��	надати	Київсь�ом�	місь�ом�	�оло-

ві	письмовий	звіт	про	поїзд��.

5.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	розпо-

рядження	по�ласти	на	заст�пни�ів	�олови

Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	з�ід-

но	з	розподілом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про відрядження до м. Амстердам 
(Королівство Нідерланди)

Розпорядження № 159 від 18 березня 2016 року
Відповідно до Указу Президента України від 28 серпня 1993 року № 357/93 «Про службові відрядження за

кордон посадових осіб органів виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992
року № 698 «Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон», Порядку направлен;
ня делегацій, здійснення відряджень за кордон у виконавчому органі Київської міської ради (Київській місь;
кій державній адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 22 квітня 2015 року № 407, Міської цільової програми зміц;
нення і розвитку міжнародних зв’язків на 2015;2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від
12 лютого 2015 року № 73/938, з метою проведення низки зустрічей напередодні референдуму щодо Угоди про
асоціацію України та ЄС для мобілізації проукраїнськи налаштованої частини суспільства:

1.	Відб�ваю	до	м.	Амстердам	(Королівство	Ні-

дерланди)	�	період	з	19	до	24	березня	2016

ро��.

2.	Відрядити	до	м.	Амстердам	(Королівство

Нідерланди)	�	період	з	19	до	24	березня	2016

ро��	Баласиновича	Бо�дана	Оле�сандрови-

ча —	начальни�а	відділ�	аналітично�о	забез-

печення	діяльності	Київсь�о�о	місь�о�о	�оло-

ви	�правління	ор�анізаційно-аналітично�о	забез-

печення	діяльності	Київсь�о�о	місь�о�о	�оло-

ви	(патронатна	сл�жба)	апарат�	ви�онавчо�о

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

�ої	державної	адміністрації).

3.	Апарат�	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь-

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

трації)	відповідно	до	чинно�о	за�онодавства	за-

безпечити	Клич�а	В.	В.	та	Баласиновича	Б.	О.

�оштами,	а	саме:	добовими	на	весь	час	їхньо-

�о	переб�вання	за	�ордоном	(з	розрах�н��,	що

сторона,	я�а	відряджає,	забезпеч�є	�оштами

на	триразове	харч�вання,	врахов�ючи,	що	Клич-

�о	В.	В.	має	перший	ран�	державно�о	сл�жбов-

ця,	Баласинович	Б.	О.—	третій	ран�	державно-

�о	сл�жбовця)	та	�оштами	на	оплат�	проживан-

ня	в	�отелі	з�ідно	з	�ошторисом,	затвердженим

�ерівни�ом	апарат�	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київ-

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

адміністрації).

4.	Баласинович�	Б.	О.	в	термін	до	31	берез-

ня	2016	ро��	надати	Київсь�ом�	місь�ом�	�о-

лові	письмовий	звіт	про	відрядження.

5.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	розпоряджен-

ня	по�ласти	на	заст�пни�ів	�олови	Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	з	розпо-

ділом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про тимчасове закриття руху транспорту 
під час проведення першого засідання 

Міжнародної дорадчої ради
Розпорядження № 160 від 18 березня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух», «Про авто;
мобільні дороги» та відповідно до листа Управління державної охорони України від 17 березня 2016 року
№ 1/4/1;413:

1.	У	зв’яз��	з	проведенням	першо�о	засідан-

ня	Міжнародної	дорадчої	ради:	18	березня	2016

ро��	за�рити	р�х	транспортних	засобів	на	в�-

лиці	Вели�ій	Житомирсь�ій	(на	ділянці	від	пе-

рехрестя	з	в�л.	Володимирсь�ої	до	в�л.	Ми-

хайлівсь�ої),	Михайлівсь�ій	площі,	Володимир-

сь�ий	проїзд	на	час	проведення	заходів,	19	бе-

резня	за�рити	р�х	транспортних	засобів	на	в�-

лиці	Бан�овій	(на	ділянці	від	перехрестя	з	в�л.

Інстит�тсь�ою	до	в�л.	Кр��ло�ніверситетсь�ої),

в�л.	Лютерансь�ій	(від	перехрестя	з	в�л.	Кр��-

ло�ніверситетсь�ої	до	б�дин��	№ 19	в�л.	Кр��-

ло�ніверситетсь�ої)	на	час	проведення	захо-

дів.

2.	Просити	Управління	державної	охорони

У�раїни	розробити,	по�одити	з	Управлінням

патр�льної	поліції	�	м.	Києві	та	надати	на	за-

твердження	Департамент�	транспортної	інфра-

стр��т�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь-

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

трації)	схем�	ор�анізації	дорожньо�о	р�х�	на

період	проведення	заходів	в	м.	Києві

3.	Просити	Управління	патр�льної	поліції	�

м.	Києві	забезпечити	тимчасове	за�риття	р�-

х�	транспортних	засобів	па	час	проведення	за-

ходів.

4.	Департамент�	транспортної	інфрастр��-

т�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ра-

ди	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

18,19	березня	2016	ро��	забезпечити	внесен-

ня	відповідних	змін	до	маршр�тів	р�х�	місь�о-

�о	наземно�о	пасажирсь�о�о	транспорт�	за-

�ально�о	�орист�вання,	шлях	слід�вання	я�их

проходить	на	ділян�ах,	визначених	�	п.	1	роз-

порядження.

5.	Ком�нальном�	підприємств�	«Київтранспар�-

сервіс»	спільно	з

Управлінням	патр�льної	поліції	У�раїни	в	м.

Києві	забезпечити	недоп�щення	пар��вання

транспортних	засобівна	ділян�ах,	визначених

�	п.	1	розпорядження.

6.	Департамент�	с�спільних	�ом�ні�ацій	ви-

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

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	забезпе-

чити	розміщення	інформації	про	за�риття	р�-

х�	транспортних	засобів	та	пішоходів,	а	та�ож

зміни	в	роботі	наземно�о	пасажирсь�о�о	транс-

порт�	в	місцях	проведення	заходів.

7.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	розпоря-

дження	по�ласти	на	першо�о	заст�пни�а	�о-

лови	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністра-

ції	Пліса	Г.	В.

Голова В. Кличко

Про реєстрацію органу 
самоорганізації населення 

«Вуличний комітет «Вулиця Макаренка»
Розпорядження № 165 від 18 березня 2016 року

Відповідно до статті 13 Закону України «Про органи самоорганізації населення», підпункту 7 пункту «б»
частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Київської міської
ради від 28 березня 2002 року № 373/1807 «Про порядок реєстрації органів самоорганізації населення», від
19 березня 2015 року № 271/1136 «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Ву;
личний комітет «Вулиця Макаренка» у Деснянському районі м. Києва», від 23 липня 2015 року № 784/1648
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 19.03.2015 № 271/1136 «Про надання дозволу на
створення органу самоорганізації населення «Вуличний комітет «Вулиця Макаренка» у Деснянському райо;
ні м. Києва», розглянувши заяву уповноважених представників і подані документи, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.	Зареєстр�вати	ор�ан	самоор�анізації	на-

селення	«В�личний	�омітет	«В�лиця	Ма�арен-

�а».

2.	Департамент�	с�спільних	�ом�ні�ацій	ви-

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

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	внести

ор�ан	самоор�анізації	населення	«В�личний	�о-

мітет	«В�лиця	Ма�арен�а»	до	Єдино�о	реєс-

тр�	ор�анів	самоор�анізації	населення	�	місті

Києві.

3.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	розпоряджен-

ня	по�ласти	на	заст�пни�ів	�олови	Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	з	розпо-

ділом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до пункту 1 розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 23 вересня 2013 року № 1658 
«Про питання Координаційного комітету 

сприяння зайнятості населення»
Розпорядження № 146 від 17 березня 2016 року

У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення безперервної роботи Координаційного комітету
сприяння зайнятості населення:

Абзац	др��ий	п�н�т�	1	розпорядження	ви-

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

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	від

23	вересня	2013	ро��	№ 1658	«Про	питання

Координаційно�о	�омітет�	сприяння	зайня-

тості	населення»	ви�ласти	�	та�ій	реда�ції:

«від	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ра-

ди	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністра-

ції) —	Поворозни�а	Ми�ол�	Юрійовича —	за-

ст�пни�а	�олови	Київсь�ої	місь�ої	державної

адміністрації;».

Голова В. Кличко
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Про відпустку Сагайдака І. B.
Розпорядження № 124 від 4 березня 2016 року

Відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу»:

1.�Са�айда���Іллі�Вадимович� —��олові�Святошинсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації —�по�о-

дити�частин��щорічної�основної�відп�ст�и�тривалістю�14

�алендарних�днів�з�09�по�22�березня�2016�ро��.

2.�Ви�онання�обов’яз�ів��олови�Святошинсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�на�період�від-

п�ст�и�Са�айда�а�І.�В.�з�09�по�22�березня�2016�ро���по-

�ласти�на�Пилипч��а�С.�І.�—�першо�о�заст�пни�а��оло-

ви�Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації.

Голова В. Кличко

Про направлення до м. Берлін 
(Федеративна Республіка Німеччина)

Розпорядження № 126 від 4 березня 2016 року
Відповідно до Указу Президента України від 28 серпня 1993 року № 357/93 «Про службові відрядження за кордон посадових осіб

органів виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 року №  698 «Про вдосконалення порядку здійс+
нення службових відряджень за кордон», Порядку направлення делегацій, здійснення відряджень за кордон у виконавчому орга+
ні Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київ+
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 квітня 2015 року № 407, Міської цільової програми зміцнен+
ня і розвитку міжнародних зв’язків на 2015+2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 лютого 2015 року
№ 73/938, з метою участі у щорічній Міжнародній туристичній виставці ІТВ:

1.�Відрядити�до�міста�Берлін�(Федеративна�Респ�блі�а�Ні-

меччина)���період�з�08�до�14�березня�2016�ро���П�тія�Во-

лодимира�Ми�олайовича—�заст�пни�а�дире�тора�Депар-

тамент� —�начальни�а��правління��оординації�ре�іональ-

ної�е�ономічної�політи�и�Департамент��е�ономі�и�та�інвес-

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

місь�ої�державної�адміністрації).

2.�Направити�до�міста�Берлін�(Федеративна�Респ�блі�а

Німеччина)���період�з�08�до�14�березня�2016�ро��:

2.1.�Фран�а�Людві�а —�старшо�о�інспе�тора�відділ��ор-

�анізації�т�ристичної�діяльності��правління�т�ризм��Депар-

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

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

ції).

2.2.�Д�динсь���Ірин��Леонідівн� —��оловно�о�спеціаліс-

та�відділ��питань�іміджевої�та�інформаційної�політи�и��прав-

ління�т�ризм��Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

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

державної�адміністрації.

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�відповідно�до�за�о-

нодавства�забезпечити�П�тія�В.�М.,�Фран�а�Л.,�Д�динсь��

І.�Л.�валютними��оштами,�а�саме:�добовими�на�весь�час�їх

переб�вання�за��ордоном�та��оштами�на�оплат��прожи-

вання�в��отелі�з�ідно�з��ошторисом,�затвердженим��ерів-

ни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

4.�П�тію�В.�М.���термін�до�21�березня�2016�ро���подати

Київсь�ом��місь�ом���олові�письмовий�звіт�про�відряджен-

ня.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про відрядження до м. Канни (Французька Республіка)
Розпорядження № 138 від 12 березня 2016 року

Відповідно до Указу Президента України від 28 серпня 1993 року № 357/93 «Про службові відрядження за кордон посадових осіб
органів виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 року № 698 «Про вдосконалення порядку здійс+
нення службових відряджень за кордон», Порядку направлення делегацій, здійснення відряджень за кордон у виконавчому орга+
ні Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київ+
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 квітня 2015 року № 407, Міської цільової програми зміцнен+
ня і розвитку міжнародних зв’язків на 2015—2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 лютого 2015 року
№ 73/938, з метою участі у церемонії нагородження журналу «fDi Magazine» в номінації «Європейські міста та регіони майбутньо+
го 2016/2017» під час Міжнародної виставки комерційної нерухомості «МІРІМ+2016»:

1.�Відб�ваю�до�м.�Канни�(Франц�зь�а�Респ�блі�а)��

період�з�13�до�16�березня�2016�ро��.

2.�Відрядити�до�м.�Канни�(Франц�зь�а�Респ�блі�а)

��період�з�13�до�16�березня�2016�ро���Баласиновича

Бо�дана�Оле�сандровича —�начальни�а�відділ��аналі-

тично�о�забезпечення�діяльності�Київсь�о�о�місь�о�о

�олови��правління�ор�анізаційно-аналітично�о�забез-

печення�діяльності�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(пат-

ронатна�сл�жба)�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ції).

3.�Апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�відпо-

відно�до�чинно�о�за�онодавства�забезпечити�Клич�а

В.�В.�та�Баласиновича�Б.�О.��оштами,�а�саме:�добови-

ми�на�весь�час�їхньо�о�переб�вання�за��ордоном�(з

розрах�н��,�що�сторона,�я�а�відряджає,�забезпеч�є

�оштами�на�триразове�харч�вання,�врахов�ючи,�що

Клич�о�В.�В.�має�перший�ран��державно�о�сл�жбов-

ця,�Баласинович�Б.�О.—�третій�ран��державно�о�сл�ж-

бовця),��оштами�на�оплат��проживання�в��отелі�(з�роз-

рах�н���250�євро�за�доб��на�одн��особ�)�та��оштами

на�оплат��проїзд��за�місцем�відрядження�з�ідно�з��ош-

торисом,�затвердженим��ерівни�ом�апарат��ви�онав-

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

державної�адміністрації).

4.�Баласинович��Б.�О.�в�термін�до�23�березня�2016

ро���надати�Київсь�ом��місь�ом���олові�письмовий

звіт�про�відрядження.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження

по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿
ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,ðåãëàìåíòó,
ïðàâîïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíèõ
êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (íà ÷àñ â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ îñíîâíîãî
ïðàö³âíèêà) (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
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çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹ 169, òà
çã³äíî ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ
ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè
øîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáóòà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â
ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà
äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ
ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2015 ð³ê; êîï³þ â³éñüêîâîãî
êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè
ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

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

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

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ
ïîñàä ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ç äåïóòàòñüêèìè ôðàêö³ÿìè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ) òà ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ç äåïóòàòñüêèìè
ôðàêö³ÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (íà ÷àñ â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ
îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà) (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹ 169, òà
çã³äíî ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ
ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè
ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáóòà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â
ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà
äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ
ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2015 ð³ê; êîï³þ â³éñüêîâîãî
êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè
ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

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

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

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ùåðáàêîâà, 70, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³. Çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 13,00 êâ. ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,
â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿
îðåíäíî¿ ñòàâêè). Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè òà 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 225250,00 ãðí.
Îðåíäíà ñòàâêà 10%. Îðåíäíà ïëàòà 1928,03 ãðí, áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 3" Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 235-00-77.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Æèëÿíñüêà, 75 (ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-II² ñòóïåí³â ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì
àíãë³éñüêî¿ ìîâè ¹ 165 ì³ñòà Êèºâà).

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 197,20 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó,ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ

òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç³ ñõ³äíèõ ºäèíîáîðñòâ) (ïîãîäèííî)
(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó
âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 4 650 700,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîäèíó: 24,22 ãðí.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï.

40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-Á, ì. Êè¿â, 03127, òåë.: 257-81-41, 257-12-57).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

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

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

¹

ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷

(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëå-

ôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-

ðèñòèêà

Ì³ñöå-

çíàõî-

äæåííÿ

Çàãàëü-

íà ïëî-

ùà,

êâ. ì

Îðåí-

äíà

ñòàâêà

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì

ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³-

ùåííÿ

Ñòðîê îðåí-

äè, çàïðîïî-

íîâàíèé çà-

ÿâíèêîì

Îðåíäíà

ïëàòà çà

1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³-

ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü

îá'ºêòà

îðåíäè

1

ÊÏ "Áåññàðàáñüêèé

ðèíîê" (01004, Áåñ-

ñàðàáñüêà ïë., 2,

234-92-07)

2 ïîâåðõ

Áåññà-

ðàáñüêà

ïë., 2

34,15 20%
Êàôå ç ðåàë³çàö³ºþ ï³äàê-

öèçíèõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà 31.12.2015

2 ðîêè 364

äí³
951,05 32478,33 1948700,0

2

ÊÏ "Êè¿âñüêèé

ìåòðîïîë³òåí"

(03056, Ïåðåìîãè

ïðîñï., 35,

238-44-00)

÷àñòèíà

ïðèì³ùåí-

íÿ â ïåðå-

õîä³ âåñòè-

áþëþ ¹ 1

Ñòàíö³ÿ

ìåòðî

"Àêàäåì-

ì³ñòå÷-

êî" á/í

5,25 50%

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿

ìåòðîïîë³òåíó òîðãîâåëü-

íîãî îá'ºêòà çì³øàíî¿ òîð-

ã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òà

íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè

Ñòàíîì íà 19.02.2016

2 ðîêè 364

äí³
2033,18 10674,2 254400,0 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.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

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

êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

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”.
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ÍÎÂÈÍÈ ÐÀÉÎÍ²Â
Ñîëîì’ÿíñüê³ øêîëÿð³ âñòàíîâèëè íîâèé ðåêîðä

320 Ó×Í²Â ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè
¹ 115 ³ì. ². Îã³ºíêà, ÿêà çíàõî-
äèòüñÿ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ñòîëèö³, âëàñíîðó÷ âèãîòîâèëè
íàéá³ëüøó â êðà¿í³ êàðòó ²ñïàí³¿,
ïðèêð³ïèâøè äî íå¿ ïàïåðîâèõ
ãîëóá³â ³ç ïîáàæàííÿìè ìèðó.

Òàê øêîëÿð³ äîëó÷èëèñÿ äî ì³æ-
íàðîäíî¿ àêö³¿ «Ä³òè çà ìèð ó âñüî-
ìó ñâ³ò³» òà âñòàíîâèëè ðåêîðä
«Íàéá³ëüøà êàðòà ²ñïàí³¿, âèãî-
òîâëåíà äèòÿ÷èìè ðóêàìè, çàðà-
äè ìèðó ó âñüîìó ñâ³ò³». Ñòâîðåíà
þíèìè êèÿíàìè «Ìàïà ìèðó» áó-
äå ïðåçåíòîâàíà ó ì³ñò³ Ìàäðèä â
²ñïàí³¿. Òàêîæ ó ðàìêàõ ïðîåêòó
çàïëàíîâàí³ ïðåçåíòàö³¿ ³ç ïåðå-
äà÷åþ êàðò ó 35 äåðæàâ, ñåðåä ÿêèõ
êðà¿íè ªâðîñîþçó òà ò³, ÿê³ ìàþòü
áàæàííÿ ï³äòðèìàòè ìèð â Óêðà-
¿í³ òà ñâ³ò³.

Íà àêö³¿ áóâ ïðèñóòí³é ³í³ö³-
àòîð ïðîåêòó Íàäçâè÷àéíèé ³
Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Óãîðùèíè
â Óêðà¿í³ Åðíî Êåøêåíü, à òàêîæ
çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðî-
êîï³â, íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà-
¿íè Äìèòðî Àíäð³ºâñüêèé, äåïó-
òàòè Êè¿âðàäè Ìèêîëà Íåãðè÷,

Ìàêñèì Êîíîáàñ, óïîâíîâàæåí³
ïðåäñòàâíèêè êíèãè ðåêîðä³â
Óêðà¿íè.

Äîâ³äêîâî: Ì³æíàðîäíèé ñî-
ö³àëüíèé ïðîåêò «Ä³òè çà ìèð ó
âñüîìó ñâ³ò³» ñòàðòóâàâ â Óêðà¿í³
òîð³ê 1 ãðóäíÿ, îô³ö³éíå â³äêðèò-
òÿ â³äáóëîñü 19 ãðóäíÿ 2015 ðîêó
â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó. Íàðàç³ òðè-

âàþòü ïîïåðåäí³ ïåðåãîâîðè ïðî
ë³òíº îçäîðîâëåííÿ â êðà¿íàõ-ó÷àñ-
íèöÿõ äàíîãî ïðîåêòó ä³òåé ó÷àñ-
íèê³â ÀÒÎ òà âíóòð³øí³õ ïåðåñåëåí-
ö³â, ä³òåé-ñèð³ò. Íàïðèêëàä, Óãîð-
ùèíà óæå ãîòîâà ïðèéíÿòè òà ïðî-
ô³íàíñóâàòè îçäîðîâëåííÿ òà â³ä-
ïî÷èíîê áëèçüêî 1000 þíèõ óêðà-
¿íö³â �

ÄÎ ÂÑÅÑÂ²ÒÍÜÎÃÎ äíÿ áîðîòüáè ç òóáåðêóëüîçîì
çà ñïðèÿííÿ Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ
òà ÁÔ «ÒÁ Íàä³ÿ», ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ÌÃÎ «Ì³æ-
íàðîäíèé ³íñòèòóò ïðîáëåì Â²Ë/ÑÍ²Äó òà òóáåðêóëüî-
çó» â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ áóëî îðãàí³çîâàíî ðîáî-
òó ìîá³ëüíîãî ôëþîðîãðàôà.

Çàâäÿêè ñó÷àñíîìó ìåäè÷íîìó îáëàäíàííþ äàð-
íè÷àíè ìàëè çìîãó çä³éñíèòè ïðîô³ëàêòè÷íå îá-
ñòåæåííÿ, â³äâ³äàòè êîíñóëüòàòèâíèé ïðèéîì êâà-

ë³ô³êîâàíîãî ë³êàðÿ-ôòèç³àòðà, áåçêîøòîâíî ïðî-
éòè àíîí³ìíå òåñòóâàííÿ íà Â²Ë/ÑÍ²Ä. Òàê, ïðîòÿ-
ãîì äíÿ — ïîíàä 100 ãðîìàäÿí çðîáèëè ôëþîðîãðà-
ô³þ, 18 — ïðîêîíñóëüòóâàëèñü ó ôòèç³àòðà �

Äëÿ äàðíè÷àí îðãàí³çóâàëè
ðîáîòó ìîá³ëüíîãî 
ôëþîðîãðàôà 

Îíîâëåíî ïðèì³ùåííÿ
Äí³ïðîâñüêîãî «Òîâàðèñòâà 
×åðâîíîãî Õðåñòà»

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ îíîâ-
ëåíîãî îñåðåäêó «Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà»
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó. Ðåìîíò ïðèì³ùåííÿ íà Ìè-
ðîï³ëüñüê³é, 19, äå ïðàöþþòü ìåäïðàö³âíèêè «Òî-

âàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà», çä³éñíèëè çà ðàõóíîê
áþäæåòíèõ êîøò³â.

«Ó íîâèõ óìîâàõ ïðàöÿ áóäå íàäèõàòè íà ñòâî-
ðåííÿ äîáðà äëÿ ëþäåé»,— çàçíà÷èâ ãîëîâà
Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ ßðîñëàâ Ãîðáóíîâ. Â³í çàïåâíèâ,
ùî ðàéîííà âëàäà é íàäàë³ ñï³âïðàöþâàòèìå òà ðå-
àë³çîâóâàòèìå ïðîåêòè äëÿ äîïîìîãè äí³ïðîâöÿì. Â³ä-
òåïåð ìåäñåñòðè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðîâîäèòè çàíÿò-
òÿ ç³ øêîëÿðàìè ç íàäàííÿ ïåðøî¿ ìåääîïîìîãè.
Çàãàëîì æå òóò ïðîâîäèòèìóòü ïðàêòèêè ç 48 ìå-
äè÷íèõ òåì �

Á³áë³îòå÷íèé 
êóòî÷îê 
êîçàöüêî¿ çâèòÿãè
ÇÀÂÄßÊÈ ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ïðåä-
ñòàâíèêà âîëîíòåðñüêîãî îá’ºä-
íàííÿ «Ñâî¿» Íàòàë³¿ Äîáðîòâîð-
ñüêî¿ ç êîëåêòèâîì ðàéîííî¿ á³á-
ë³îòåêè ³ì. Ï. Óñåíêà äëÿ ä³òåé
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà
(âóë. ². Ìèêîëàé÷óêà, 7) íà ÷îë³ ç
çàâ³äóâà÷åì á³áë³îòåêîþ ²ðèíè
Ìèöê³õ íà áàç³ êíèãîçá³ðí³ áóâ
ñòâîðåíèé êóòî÷îê êîçàöüêî¿
çâèòÿãè. Òóò ïðåäñòàâëåí³ äðó-
êîâàí³ òà ïåð³îäè÷í³ âèäàííÿ,
ùî ðîçêðèâàþòü ³ñòîð³þ ³ â³éñü-
êîâó ä³ÿëüí³ñòü äîáðîâîëü÷î¿ êî-

çàöüêî¿ ðîòè ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà ÁÓÊ
(Êè¿âñüêèé êîçàöüêèé ïîëê ³ì.
Ò. Øåâ÷åíêà) â çîí³ ÀÒÎ ç ëèïíÿ
2014-ãî ïî 2016 ð³ê âêëþ÷íî. Êî-
æåí îõî÷èé êèÿíèí ìîæå îçíà-
éîìèòèñÿ ç ïåðøîäæåðåëàìè ä³-
þ÷îãî â³éñüêîâîãî êîçàöüêîãî
ï³äðîçä³ëó, â³éñüêîâîþ ñèìâîë³-
êîþ òà áîéîâèìè çäîáóòêàìè �

Çîëîòèé þâ³ëåé «Ëàñò³âêè»

Ê²ÍÅÖÜ áåðåçíÿ ïðèí³ñ äëÿ äè-
òÿ÷îãî ñàäî÷êó ¹ 188 «Ëàñò³â-
êà», ùî ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³,
ñâÿòî — çàêëàäó âèïîâíèëîñü 50
ðîê³â. Íèí³ éîãî â³äâ³äóº 178 ä³-
òåé, òóò ñòâîðåíî óñ³ íåîáõ³äí³
óìîâè äëÿ çðîñòàííÿ, íàâ÷àííÿ
òà ðîçâèòêó ìàëå÷³, çàáåçïå÷óþ-
òüñÿ ïîâíîö³ííå õàð÷óâàííÿ òà
çì³ñòîâíå äîçâ³ëëÿ.

Ïî÷åñí³ ãîñò³, çàïðîøåí³ íà
ñâÿòî, òåïëèìè ñëîâàìè â³òàëè

ïðàö³âíèê³â òà âèõîâàíö³â. Íà-
ñàìïåðåä ïîäÿêóâàëè äèðåêòî-
ðó Òåòÿí³ Îâ÷àðåíêî, ÿêà 37 ðî-
ê³â ïðàöþº â çàêëàä³, êîëåêòèâó,
áàòüêàì çà òå, ùî ïîñò³éíî ï³ä-
òðèìóþòü ñàäîê ó â³äì³ííîìó
ñòàí³.

Ñàìå æ ñâÿòêóâàííÿ ïðîõî-
äèëî ö³êàâî òà âåñåëî: ìàëþêè ó
ÿñêðàâèõ êîñòþìàõ òàíöþâàëè,
äåêëàìóâàëè â³ðø³ ³ ðàçîì ç âè-
õîâàòåëÿìè ñï³âàëè ï³ñí³ �

Íà âóëèö³ Òóëóçè âèñàäèëè 25 äåðåâ

ÙÅ ÍÀ 25 äåðåâ ñòàâ áàãàòøèì
òà çåëåí³øèì Ñâÿòîøèíñüêèé
ðàéîí. Ó ìèíóëèé ÷åòâåð, 24 áå-
ðåçíÿ ì³ñöåâ³ çåëåíáóä³âö³ âè-
ñàäèëè 25 êëåí³â íà âóëèö³ Òó-
ëóçè.

Êîìóíàëüíèêè çàçäàëåã³äü
ï³äãîòóâàëèñü äî öüîãî: âèêîïà-
ëè ëóíêè òà çàâåçëè ðîäþ÷èé
´ðóíò äëÿ ïîñàäêè çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü. ² âæå ³ç ñàìîãî ðàíêó
òóò çàêèï³ëà ðîáîòà: ïðàö³âíè-
êè ìåõàí³çîâàíî¿ ëàíêè ìàéñòåð-
íî ðîçñòàâèëè äåðåâà ïî ëóíêàõ,
îçåëåíþâà÷³ ä³ëüíèö³ ¹ 2 ïðî-
ôåñ³éíî ïðîâåëè ïîñàäêó, à ðî-
á³òíèêè áóä³âåëüíî¿ ä³ëüíèö³ ¹ 5
çàêð³ïèëè ñàäæàíö³ ê³ëî÷êàìè �

Øåâ÷åíê³âö³ íàâîäÿòü ëàä ó ðàéîí³

ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÖ² òà ãîñò³ ì³ñòà ìà-
þòü çìîãó ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ñòî-
ëèöÿ àêòèâíî ãîòóºòüñÿ äî â³ä-
êðèòòÿ âåñíÿíî-ë³òíüîãî ñåçîíó.
Ç³ ñâîãî áîêó, «Êè¿âçåëåíáóä» àê-
òèâíî íàâîäèòü ëàä ó êîæí³é çå-
ëåí³é çîí³. Îñîáëèâà óâàãà ïðè-
ä³ëÿºòüñÿ öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³
Êèºâà.

Äíÿìè ðîáîòè ç áëàãîóñòðîþ
ôàõ³âö³ ÊÏ ÓÇÍ Øåâ÷åíê³âñüêîãî

ðàéîíó ïðîâåëè ïî âóë.Áîðùàã³â-
ñüê³é,Ùåðáàêîâà,Ñìèðíîâà-Ëàñ-
òî÷ê³íà,ó ñêâåð³ ïî âóë.Â.Âèííè-
÷åíêà òà áóëüâàðó Ò. Øåâ÷åíêà, ó
ïàðêó Íèâêè, Ñèðåöüêîìó ãàþ.

Ï³ä ÷àñ âèõ³äíî¿ òîëîêè ïî-
íàä 200 øåâ÷åíê³âö³â çãð³áàëè
ìèíóëîð³÷íå îïàëå ëèñòÿ òà âïî-
ðÿäêîâóâàëè ïàðêîâ³ äîð³æêè.
Òàêîæ íèìè áóëî âèñàäæåíî ïî-
íàä 100 äåðåâ òà êóù³â �

Ó ÏÐÈÌ²ÙÅÍÍ² Öåíòðó íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òâîð-
÷îñò³ ìîëîä³ «Ñôåðà» â³äáóâñÿ êîíêóðñ-îãëÿä âî-
êàëüíèõ êîëåêòèâ³â ï³äë³òêîâèõ êëóá³â Îáîëîíñüêî-
ãî ðàéîííîãî â ì³ñò³ Êèºâ³ öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá

äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ «Ñð³áíà íîòà — 2016». Ó çà-
õîä³ âçÿëè ó÷àñòü 7 ï³äë³òêîâèõ êëóá³â: «Ñëàâóòè÷»,
«Ñóïóòíèê», «Ì³íñüêèé», «Ãðîíî», «Áàðâ³íîê», «Áåðå-
ãèíÿ» òà «Ïîøóê». Ä³òè çìàãàëèñÿ â òàêèõ íîì³íà-
ö³ÿõ: àíñàìáëü, ñîëî, äóåò, òð³î, ãðà íà ã³òàð³, ãðà íà
ñîï³ëö³. Ïåðåìîæö³â â³äçíà÷èëè ìåäàëÿìè òà ãðà-
ìîòàìè �

Ñð³áíà íîòà — 2016
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