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Ðàíîê áëîêóâàííÿ
×åðãîâà ñïðîáà ïðîäîâæèòè

ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè â³ä
21 êâ³òíÿ ðîçïî÷àëàñÿ òàê, ÿê ³ äâ³
ïîïåðåäí³,— áëîêóâàííÿì. Ïðåä-
ñòàâíèêè ôðàêö³¿ «Ñâîáîäà» çà-
áëîêóâàëè ïðåçèä³þ çàëè. ßê ðîç-
ïîâ³â íà áðèô³íãó ó êóëóàðàõ Êè¿â-
ðàäè ë³äåð ôðàêö³¿ Þð³é Ñèðîòþê,
äî òàêèõ ä³é äîâåëîñÿ âäàòèñÿ òî-
ìó, ùî ï³ä ÷àñ Ïîãîäæóâàëüíî¿ ðà-
äè íå áóëî ïî÷óòî æîäíèõ àðãó-
ìåíò³â òà âèñíîâê³â ùîäî ïîáèò-
òÿ äåïóòàò³â 21 êâ³òíÿ. Þð³é Ñè-
ðîòþê íàãàäàâ, ùî çàñ³äàííÿ 
17 òðàâíÿ ìàëî á â³äáóòèñÿ ëèøå
çà óìîâè ïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà
çâ³ò³â ïðî õ³ä ðîçñë³äóâàííÿ, ó òî-
ìó ÷èñë³, ñëóæáîâîãî, ïðî ïîáèò-
òÿ äåïóòàò³â. Àëå «îñê³ëüêè äîñ³

íåìàº æîäíîãî çàòðèìàíîãî â ö³é
ñïðàâ³, í³êîãî íå çâ³ëüíåíî ç ïî-
ñàäè çà öåé áðóòàëüíèé çëî÷èí,
ìè, äåïóòàòè ôðàêö³¿ Âñåóêðà¿í-
ñüêîãî îá’ºäíàííÿ «Ñâîáîäà» ó
Êè¿âðàä³, áóäåìî ïðîäîâæóâàòè
áëîêóâàòè ¿¿ ðîáîòó äî òîãî ÷àñó, êî-
ëè ïîáà÷èìî, ùî âëàäà òà ïðàâî-
îõîðîíö³ âèêîíóþòü ñâî¿ îáîâ’ÿç-
êè».

Ãëèáîê³ ïåðåâ³ðêè
Ðåàêö³ºþ êåð³âíèöòâà Êè¿âðà-

äè ñòàëî âèçíàííÿ, ùî ïëåíàðíå
çàñ³äàííÿ íå ìîæå â³äáóòèñÿ ÷å-
ðåç áëîêóâàííÿ «Ñâîáîäè». Àëå
ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî çàïåðå-
÷èâ, ùî ì³ñüêà âëàäà áóö³ìòî í³-
÷îãî íå ðîáèòü äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ
ïîáèòòÿ: «Ìèíóëîãî òèæíÿ äåïó-

òàòè çàñëóõàëè êåð³âíèê³â ñòîëè÷-
íî¿ ïîë³ö³¿ òà ïðîêóðàòóðè. Çà ðå-
çóëüòàòàìè îáãîâîðåííÿ ì³ñüêà
âëàäà çâåðíóëàñÿ äî ñòîëè÷íîãî
Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ ç òèì, àáè áó-
ëî äàíî îö³íêó íåíàëåæíîãî âè-
êîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêîì
îõîðîíè áóä³âë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè, ùîá áóëî ïðîâåäåíî ïåðå-
â³ðêó ä³é ñåê’þð³òè 21 êâ³òíÿ, à íà
÷àñ ö³º¿ ïåðåâ³ðêè íà÷àëüíèê îõî-
ðîíè áóâ â³äñòîðîíåíèé â³ä ñâî¿õ
îáîâ’ÿçê³â. Ðîçïî÷àëàñÿ ñëóæáîâà
ïåðåâ³ðêà â ÊÌÄÀ ùîäî ä³é ¿¿ ïðà-
ö³âíèê³â 21 êâ³òíÿ». Çà ñëîâàìè
ïàíà Êëè÷êà, âëàäà òðèìàº íà êîí-
òðîë³ ðîçñë³äóâàííÿ ³ ãîòîâà çíî-
âó çàïðîñèòè î÷³ëüíèê³â ì³ë³ö³¿ òà
ïðîêóðàòóðè Êèºâà íà çàñ³äàííÿ
ì³ñüêðàäè.

«Çàðàç íåìàº ïðè÷èí áëîêóâà-
òè ïðåçèä³þ,äåñòàá³ë³çóâàòè ðîáî-
òó Êè¿âðàäè. Ðîçñë³äóâàííÿ òðè-
âàº.À òèì ÷àñîì íàì ïîòð³áíî ïðà-
öþâàòè. Âïåâíåíèé, âèíí³ — áó-
äóòü ïîêàðàí³»,— íàãîëîøóº ãîëî-
âà ôðàêö³¿ «Ñîë³äàðí³ñòü» ó Êè¿â-
ðàä³ Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ.

Â³òàë³é Êëè÷êî âèçíàâ, ùî â òà-
êèõ óìîâàõ çàñ³äàííÿ ïðîâåñòè íå-
ìîæëèâî. Ãîâîðÿ÷è ïðî ïðè÷èíè,
îáåðåæíî çàóâàæèâ: «Ïîë³òè÷í³
³ãðèùà äëÿ äåÿêèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë,
íà æàëü, âàæëèâ³ø³. Õî÷ó íàãàäà-
òè, ùî âñ³, êîëè éøëè â Êè¿âðàäó,
îá³öÿëè êèÿíàì ïðàöþâàòè». Â³ä-
òàê çàñ³äàííÿ çíîâó ïåðåíåñåíî
íà ³íøèé äåíü.

×îãî çðîáèòè íå âäàëîñÿ
«Ñüîãîäí³ Êè¿âðàäà ìàëà ðîç-

ãëÿíóòè áëèçüêî äâîõñîò ïèòàíü. Ó
ïåðøó ÷åðãó âîíè ñòîñóþòüñÿ âëàñ-
íîñò³ òà çåìëåâïîðÿäêóâàííÿ. Ìè
ìàëè çàòâåðäèòè äåòàëüí³ ïëàíè òå-
ðèòîð³¿ Îáîëîíñüêîãî òà Äí³ïðîâ-
ñüêîãî ðàéîí³â, ùî äàñòü ìîæëè-
â³ñòü ïîáóäóâàòè òàì íîâ³ íàâ÷àëü-
í³ óñòàíîâè. Ïðèì³ðîì, íà Ðóñà-
í³âö³ ïëàíóºòüñÿ çâåäåííÿ ùå îä-
íîãî ÄÍÇ íà 280 ì³ñöü. Òàêîæ ïðî-
ïîíóºòüñÿ çä³éñíèòè ðåêîíñòðóê-
ö³þ øêîëè ¹ 125 ç äîáóäîâîþ. ²
ÿêùî õòîñü ââàæàº, ùî öå íå âàæ-
ëèâî ³ ¿õí³é ðîçãëÿä ìîæíà âêîò-
ðå â³äêëàñòè, âîíè êàòåãîðè÷íî
ïîìèëÿþòüñÿ»,— íàãîëîøóº Àí-
äð³é Ñòðàíí³êîâ.

ßê ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ì³ñüêîãî
ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âî-
ëîäèìèð Ïðîêîï³â, ÷åðåç íåïðà-
öåçäàòíó Êè¿âðàäó ì³ñòî âòðà÷àº
ì³ëüÿðäè ãðèâåíü, çîêðåìà, ÷åðåç
íåìîæëèâ³ñòü óõâàëèòè ð³øåííÿ
ïðî ïðîäàæ çåìë³.

×èÿ â³çüìå ãîðó? Àíäð³é Ñòðàí-
í³êîâ ó ñîöìåðåæ³ çàçíà÷èâ, ùî
òðèâàòèìå ä³àëîã ç ïðèâîäó ðîç-
áëîêóâàííÿ ðîáîòè ñåñ³¿. Äåïóòàò
ñïîä³âàºòüñÿ, ùî çäîðîâèé ãëóçä
ïåðåìîæå, àäæå «â³ä áåçä³ÿëüíîñò³
Êè¿âðàäè ïàäàþòü ðåéòèíãè àáñî-
ëþòíî âñ³õ ïîë³òñèë», ÿê³ ïðèñóò-
í³ ó í³é, «ó òîìó ÷èñë³ òèõ, õòî íà-
çèâàº ñåáå îïîçèö³ºþ».

Â³äòàê ðîáîòà íàä ñîáîþ òðè-
âàº �

Ì³ñÿöü áàáàêà: Êè¿âðàäà â÷åòâåðòå
íå çìîãëà ðîçïî÷àòè ðîáîòó ïî ñóò³
� Ïëåíàðíîìó çàñ³äàííþ çàâàäèëè ïîë³òè÷í³ ³ãðèùà

Ó Êèºâ³ âøàíóþòü
ïàì’ÿòü æåðòâ 
ãåíîöèäó 
êðèìñüêîòàòàðñüêîãî
íàðîäó

Ç ìåòîþ ã³äíîãî âøàíóâàííÿ ó 2016

ðîö³ ïðåäñòàâíèê³â êðèìñüêîòà-

òàðñüêîãî íàðîäó,ùî çàãèíóëè àáî

ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ãåíîöèäó,

îðãàí³çîâàíîãî ðàäÿíñüêîþ âëà-

äîþ,à òàêîæ,ùîá ïðèâåðíóòè óâà-

ãó äî òåïåð³øíüîãî äðàìàòè÷íîãî

ñòàíîâèùà êðèìñüêèõ òàòàð, ñïðè-

÷èíåíîãî àíåêñ³ºþ Êðèìó Ðîñ³é-

ñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ, óêðà¿íñüêèì

óðÿäîì çàòâåðäæåíî ïëàí çàõî-

ä³â ùîäî âøàíóâàííÿ Äíÿ ïàì’ÿò³

æåðòâ ãåíîöèäó êðèìñüêîòàòàð-

ñüêîãî íàðîäó.

Çîêðåìà ïåðåäáà÷åíî ïðîâå-

äåííÿ 18 òðàâíÿ ó ñòîëèö³ íà Ìàé-

äàí³ Íåçàëåæíîñò³ ì³òèíãó ïàì’ÿò³

æåðòâ ãåíîöèäó êðèìñüêîòàòàðñüêî-

ãî íàðîäó, à òàêîæ âå÷îðà-ðåêâ³-

ºìóóÍàö³îíàëüí³é îïåð³ Óêðà¿íè ³ìå-

í³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà çà ó÷àñòþ êå-

ð³âíèöòâà äåðæàâè, ãðîìàäñüêèõ

òà ïîë³òè÷íèõ ë³äåð³â, ãëàâ äèïëî-

ìàòè÷íèõ ì³ñ³é ³íîçåìíèõ äåðæàâ

â Óêðà¿í³,ïðåäñòàâíèöòâ ì³æíàðîä-

íèõ îðãàí³çàö³é,êóëüòóðíèõ,íàóêî-

âèõ ä³ÿ÷³â, êåð³âíèê³â ðåë³ã³éíèõ

îðãàí³çàö³é.

Îêð³ì öüîãî ó Êèºâ³ â çàë³çíè÷-

íîìó âàãîí³ çðàçêà 1930-40 ðð.

îôîðìëÿòü ñòèë³çîâàíó ôîòîâèñòàâ-

êó íà òåìó äåïîðòàö³¿ êðèìñüêîòà-

òàðñüêîãî íàðîäó,ó Íàö³îíàëüíîìó

ìóçå¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè îðãàí³çóþòü

âèñòàâêó êàðòèí Ðóñòåìà Åì³íîâà

³ç ñåð³¿ «Äåïîðòàö³ÿ» òà ìóëüòèìå-

ä³éíó ³íñòàëÿö³þ «Óíóòìà».Ïëàíóº-

òüñÿ ïðîâåñòè ñîö³àëüíî-³íôîðìà-

ö³éíó êàìïàí³þ ï³ä íàçâîþ «STOP

ãåíîöèä êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íà-

ðîäó» ³ òåëåìàðàôîí,ïðèñâÿ÷åíèé

Äíþ ïàì’ÿò³ æåðòâ ãåíîöèäó êðèì-

ñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó.

Êð³ì òîãî çàïëàíîâàíî ïåðåêëàä

òà ïîêàç äîêóìåíòàëüíîãî ô³ëüìó

«Êèðèìîãëó: Áîðîòüáà îäíîãî íà-

ðîäó».Òåìàòè÷í³ çàõîäè â³äáóäóòü-

ñÿ ó ÇÍÇ, ñåðåäíüîñïåö³àëüíèõ òà

ÂÍÇ ùîäî òðàã³÷íèõ ïîä³é, ïåðå-

ãëÿä ô³ëüìó «Õàéòàðàìà».

Çàêîðäîíí³ äèïëîìàòè÷í³ óñ-

òàíîâè ïðîâåäóòü ïîêàçè ñòð³÷îê,

ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âøàíóâàííÿì Äíÿ

ïàì’ÿò³ æåðòâ ãåíîöèäó êðèìñüêî-

òàòàðñüêîãî íàðîäó, ³íôîðìàö³é-

íî-ðîç’ÿñíþâàëüí³ çàõîäè.

Íàãàäàºìî,18 òðàâíÿ â³äïîâ³ä-

íî äî ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè

Óêðà¿íè â³ä 12 ëèñòîïàäà 2015 ðî-

êó ¹ 792 â Óêðà¿í³ âøàíîâóþòü

Äåíü ïàì’ÿò³ æåðòâ ãåíîöèäó êðèì-

ñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó — ïàì’ÿòü

ïðî çëî÷èíí³ àêö³¿, ñïëàíîâàí³ êå-

ð³âíîþ âåðõ³âêîþ êîëèøíüîãî Ñî-

þçó ÐÑÐ òà çä³éñíåí³ ðàäÿíñüêèìè

êàðàëüíèìè îðãàíàìè ó 1944 ðî-

ö³,ÿê³ ïðèçâåëè äî ìàñîâèõ ëþäñüêèõ

æåðòâ òà çàâäàëè íåïîïðàâíî¿ øêî-

äè êðèìñüêîòàòàðñüêîìó íàðîäó.

íîâèíè

Ó÷îðà ÷åðãîâà ñïðîáà ïðîäîâæèòè ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè â³ä 21 êâ³òíÿ ðîçïî÷àëàñÿ òàê, ÿê ³ äâ³ ïîïåðåäí³, — áëîêóâàííÿì

Ó ô³ëüì³ «Äåíü áàáàêà» ãîëîâíèé ãåðîé äîòè íå
ìîæå ðîçïî÷àòè íîâó äîáó, äîêè íå âèïðàâèòü ïî-
ìèëîê ñòàðî¿. Ðåàë³ò³-ðèìåéêîì ö³º¿ êàðòèíè ìîæ-
íà íàçâàòè ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè â³ä 
21 êâ³òíÿ, ÿêå òðè÷³ ðîçïî÷èíàëîñÿ, òà íå ìàëî ðå-
çóëüòàòó, à 17 òðàâíÿ äåïóòàòè ñòàðòóâàëè ç áëîêà-
äè. Âî÷åâèäü, Êè¿âðàäà ïåðåáóâàº ó êðèç³, ùî ïî-
ãëèáëþºòüñÿ. ² äîêè âèùèé îðãàí ñàìîâðÿäóâàííÿ
ñòîëèö³ íå âèïðàâèòü âëàñí³ ïîìèëêè, ðîáîòè íå
áóäå.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»
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Про передачу у безоплатне користування (позичку) 
Національному історико�меморіальному заповіднику 

«Бабин Яр» нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 322/322 від 14 квітня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327, 827�829, 833 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення Національного історико�меморі�
ального заповідника «Бабин Яр» від 15 січня 2016 року № 016�07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�
�безоплатне��орист
вання

(позич�
)�на�стро��2�ро�и�364�дні�Національ-

ном
�істори�о-меморіальном
�заповідни�


«Бабин�Яр»�для�розміщення�охорони�та�тех-

нічно�о�персонал
�адміністрації�заповідни-

�а�нежитлові�приміщення�2-�о�поверх
�за-

�альною�площею�100,4��в.�м�
�б
дівлі�(б
-

дино��садівни�а)�на�в
л.�Мельни�ова,�48-б,

я�і�належать�до��ом
нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�та�за�ріп-

лені�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за��о-

м
нальним�підприємством�по�
триманню�зе-

лених�насаджень�Шевчен�івсь�о�о�район


м.�Києва.

2.�Встановити,�що�Національний�істори-

�о-меморіальний�заповідни��«Бабин�Яр»

здійснює�
сі�дії�щодо�ефе�тивно�о�ви�орис-

тання�та�збереження�майна��ом
нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва,

зазначено�о�
�п
н�ті�1�цьо�о�рішення,��рім�від-

ч
ження�та�передачі�
��орист
вання�третім

особам.

3.�Ком
нальном
�підприємств
�по�
триман-

ню�зелених�насаджень�Шевчен�івсь�о�о�райо-

н
�м.�Києва�в�
становленом
�поряд�
�
�лас-

ти�з�Національним�істори�о-меморіальним

заповідни�ом�«Бабин�Яр»�до�овір�безоплат-

но�о��орист
вання�(позич�и),�передати�май-

но,�зазначене�
�п
н�ті�1�цьо�о�рішення,��о-

пію�до�овор
�та�а�та�приймання-передачі�на-

дати�до�Департамент
��ом
нальної�власно-

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

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

міністрації).

4.�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 розірвання договору оренди 
земельної ділянки площею 1,0649 га 

на проспекті Науки, 42�а, укладеного між Київською 
міською радою та ТОВ «Будконсалтинг�інвест», 

№ 79�6�00448 від 09.11.2006
Рішення Київської міської ради № 759/1623 від 23 липня 2015 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Земельного кодексу Укра�
їни, статтею 32 Закону України «Про оренду землі», статтею 188 Господарського кодексу України, статтею
416 Цивільного кодексу України, пунктами 8.4, 11.4 договору оренди земельної ділянки № 79�6�00448 від
09.11.2006, укладеного між Київською міською радою та ТОВ «Будконсалтинг�інвест», у зв’язку з невиконан�
ням пункту 8.4 договору оренди в частині невирішення питання майнових відносин в установленому поряд�
ку до закінчення оформлення дозвільної документації на будівництво виключно за рахунок ТОВ «Будконсал�
тинг�інвест», несплатою орендної плати Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�до�овір�оренди�земельної�ді-

лян�и�площею�1,0649��а�на�проспе�ті�На
�и,

42-а,�
�ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою�ра-

дою�та�ТОВ�«Б
д�онсалтин�-інвест»,�№ 79-

6-00448�від�09.11.2006.

2.�Надати�земельній�ділянці�площею�1,0649

�а�на�проспе�ті�На
�и,�42-а�
�Голосіївсь�ом


районі�міста�Києва�стат
с�с�вер
.

3.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит�
�зе-

леної�зони�міста�Києва�до�2010�ро�
�та��он-

цепції�форм
вання�зелених�насаджень�в�цен-

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005

№ 806/3381,�а�саме:�додати�с�вер�з�ідно�з

п
н�том�1�цьо�о�рішення�до�перелі�
�с�верів

Голосіївсь�о�о�район
.

4.�Київсь�ом
��ом
нальном
�об’єднанню

зелено�о�б
дівництва�та�е�спл
атації�зеле-

них�насаджень�«КИЇВЗЕЛЕНБУД»�здійснити

відповідні�ор�анізаційно-правові�заходи�що-

до�оформлення�права��орист
вання�земель-

ною�ділян�ою�площею�1,0649��а�на�проспе�-

ті�На
�и,�42-а.

5.�Ви�онавчом
�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

5.1.�Вчинити�відповідні�дії�для�зняття�з�ре-

єстрації�до�овор
�оренди�земельної�ділян�и

площею�1,0649��а�на�проспе�ті�На
�и,�42-а,


�ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та

ТОВ�«Б
д�онсалтин�-інвест»,�№ 79-6-00448

від�09.11.2006.

5.2.�Проінформ
вати�ТОВ�«Б
д�онсалтин�-

інвест»�про�прийняття�цьо�о�рішення.

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

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

�ої�ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и�та�на

постійн
��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�містоб
д
вання,�архіте�т
ри�та�земле-

�орист
вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про створення тимчасової контрольної комісії 
Київської міської ради з питань врегулювання 

використання земельних ділянок на вул. О. Гончара, 17�23 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 340/340 від 21 квітня 2016 року
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», статті 8 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від
12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Створити�тимчасов
��онтрольн
��омісію

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�вивчення�та

вре�
лювання�б
дівництва�і�ви�ористання�зе-

мельних�діляно��на�в
л.�О.�Гончара,�17-23�


Шевчен�івсь�ом
�районі�м.�Києва�(далі —

тимчасова��онтрольна��омісія).

2.�Обрати�персональний�с�лад�тимчасової

�онтрольної��омісії�
�с�ладі�деп
татів:

Голова�тимчасової��онтрольної��омісії�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради —�Балиць�а�Оль�а�Ста-

ніславівна.

Члени�тимчасової��онтрольної��омісії:

— Кісільов�І�ор�Петрович;

— Кримча��Сер�ій�Оле�сандрович;

— Назарен�о�Володимир�Ед
ардович;

— Осадч
��Андрій�Петрович;

— Поживанов�Оле�сандр�Михайлович;

— Харчен�о�Оле�сандр�Володимирович;

— Петровець�Оле��Федорович.

3.�Основними�завданнями�тимчасової��он-

трольної��омісії�визначити:

— перевір�
�поряд�
�передачі,�дотриман-

ня�режим
�ви�ористання�земельної�ділян�и

площею�0,11��а�на�в
л.�О.�Гончара,�21,��а-

дастровий�№ 8000000000:91:173:0016,�в

м. Києві�
�власність�об’єднанню�співвласни-

�ів�ба�ато�вартирно�о�б
дин�
�«ГОНЧАРА,

21»�для�обсл
�ов
вання�та�ре�онстр
�ції�жит-

лово�о�б
дин�
�на�в
л.�О.�Гончара,�21�
�Шев-

чен�івсь�ом
�районі�м.�Києва�на�підставі�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22�листо-

пада�2007�ро�
�№ 1269/4102�«Про�переда-

ч
�земельної�ділян�и�об’єднанню�співвлас-

ни�ів�ба�ато�вартирно�о�б
дин�
�«ГОНЧАРА,

21»�для�обсл
�ов
вання�та�ре�онстр
�ції�жит-

лово�о�б
дин�
�на�в
л.�О.�Гончара,�21�
�Шев-

чен�івсь�ом
�районі�м.�Києва»;

— перевір�
�поряд�
�передачі,�дотриман-

ня�режим
�ви�ористання�земельної�ділян�и

площею�0,02��а�на�в
л.�О.�Гончара,�21,��а-

дастровий�№ 8000000000:91:173:0016,�в

м. Києві�
�власність�об’єднанню�співвласни-

�ів�ба�ато�вартирно�о�б
дин�
�«ГОНЧАРА,

21»�для�обсл
�ов
вання�та�ре�онстр
�ції�жит-

лово�о�б
дин�
�на�в
л.�О.�Гончара,�21�
�Шев-

чен�івсь�ом
�районі�м.�Києва�на�підставі�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22�листо-

пада�2007�ро�
�№ 1269/4102�«Про�переда-

ч
�земельної�ділян�и�Об’єднанню�співвлас-

ни�ів�ба�ато�вартирно�о�б
дин�
�«ГОНЧАРА,

21»�для�обсл
�ов
вання�та�ре�онстр
�ції�жит-

лово�о�б
дин�
�на�в
л.�О.�Гончара,�21�
�Шев-

чен�івсь�ом
�районі�м.�Києва»;

— перевір�
�поряд�
�передачі,�дотриман-

ня�режим
�ви�ористання�земельної�ділян�и

площею� 0,07� �а,� �адастровий

№ 8000000000:91:173:0012,�на�в
л.�О.�Гон-

чара,�17-23�в�м.�Києві�
��орист
вання�това-

риств
�з�обмеженою�відповідальністю�«ІНВЕС-

ТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА�ГРУПА»�для�б
дівниц-

тва,�е�спл
атації�та�обсл
�ов
вання�житло-

во�о��омпле�с
�з�приміщеннями��ромадсь�о-

�о�призначення�та�вб
дованим�пар�ін�ом�на

в
л.�О.�Гончара,�17-23�
�Шевчен�івсь�ом


районі�м.�Києва�на�підставі�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�№ 419/1829�від�15�липня�2004

ро�
�«Про�надання�і�вил
чення�земельних�ді-

ляно��та�припинення�права��орист
вання

землею»,�та�відповідності�ви�ористання�за-

значеної�земельної�ділян�и�до�овор
�орен-

ди�від�20.10.2004�ро�
,�посвідчено�о�приват-

ним�нотарі
сом�Київсь�о�о�місь�о�о�нотарі-

ально�о�о�р
�
�Щерба�овим�В.�З.;

— перевір�
� поряд�
� передачі,� дотри-

мання�режим
�ви�ористання�земельної�ді-

лян�и� площею� 0,25� �а,� �адастровий

№ 8000000000:91:173:0011,�на�в
л.�О.�Гон-

чара,�17-23�в�м.�Києві,�
��орист
вання�то-

вариств
�з�обмеженою�відповідальністю

«ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА�ГРУПА»�для

б
дівництва,�е�спл
атації�та�обсл
�ов
ван-

ня�житлово�о��омпле�с
�з�приміщеннями

�ромадсь�о�о�призначення�та�вб
дованим

пар�ін�ом�на�в
л.�О.�Гончара,�17-23�
�Шев-

чен�івсь�ом
�районі�м.�Києва�на�підставі�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�№ 419/1829

від�15�липня�2004�ро�
�«Про�надання�і�ви-

л
чення�земельних�діляно��та�припинення

права��орист
вання�землею»,�та�відповід-

ності�ви�ористання�зазначеної�земельної

ділян�и�до�овор
�оренди�від�20.10.2004�ро-

�
,�посвідчено�о�приватним�нотарі
сом�Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о�нотаріально�о�о�р
�
�Щер-

ба�овим�В. З.;

— перевір�
�дотримання�заб
довни�ом,

орендарем�вимо��державних�б
дівельних

норм�і�стандартів�У�раїни,�містоб
дівно�о�за-

�онодавства,�за�онодавства�з�питань�ре�
лю-

вання,�план
вання,�заб
дови�та�інших�питань

охорони��
льт
рної�спадщини,�дотримання

ре�омендацій�міжнародних�ор�анізацій,�зо�-

рема�ІКОМОС,�Комітет
�всесвітньої�спадщи-

ни�ЮНЕСКО�(надалі —�КВС)�(ви�ладених,

зо�рема,�
�додат�
�2�до�розпорядження�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�№ 979

від�17.05.2002�ро�
;�рішенні:�39�COM�7B.85

щодо�Об’є�та�527�«Київ:�Собор�Святої�Софії

та�приле�лі�монастирсь�і�спор
ди,�Києво-

Печерсь�а�Лавра»,�прийнято�о�на�39-й�сесії

КВС),�а�та�ож�дотримання�заб
довни�ом�ви-

мо��Генерально�о�план
�м.�Києва�до�2020

ро�
,�план
�зон
вання�(зонін�
)�міста�Києва,

детальних�планів�територій�м.�Києва,� істо-

ри�о-архіте�т
рно�о�опорно�о�план
�м.�Ки-

єва,�прое�тної�до�
ментації�при�б
дівництві

об’є�та�за�адресою:�в
л.�О.�Гончара,�17-23

в�м.�Києві,�що�знаходиться�в�охоронній�зоні

ансамблю�спор
д�Собор
�Святої�Софії;

— перевір�
�дотримання�за�онності�ор�а-

нами�державної�влади,�посадовими�особа-

ми�ор�анів�місцево�о�самовряд
вання,�під-

приємств,�
станов,�ор�анізацій�при�переда-

чі�земельних�діляно�,�по�одженні�прое�тної

до�
ментації,�наданні�дозволів�на�ви�онан-

ня�б
дівельних�робіт�та�при�вирішенні�інших

питань�ви�ористання�земельних�діляно��на

в
л.�О.�Гончара,�17-23�в�м.�Києві;

— дослідження�подальших�шляхів�вре�
-

лювання�ви�ористання�земельних�діляно��на

в
л.�О.�Гончара,�17-23�в�м.�Києві�відповідно

до�вимо��міжнародно�о�за�онодавства,�зо�-

рема,�вимо��містоб
дівно�о�за�онодавства

та�за�онодавства�
�сфері�охорони��
льт
рної

спадщини,�в�том
�числі�можливе�напрацю-

вання�відповідно�о�прое�т
�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради.

4.�Для�ви�онання�по�ладених�на�тимча-

сов
��онтрольн
��омісію�завдань�вона�має

право�
�десятиденний�термін�отрим
вати

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

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

ції),�йо�о�стр
�т
рних�підрозділів�та��ом
-

нальних�підприємств�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�до�
менти,�необхідні�для

ви�онання�по�ладених�на��омісію�завдань,

а�та�ож�засл
хов
вати�необхідн
�інформа-

цію.

5.�Визначити�термін�діяльності�тимчасової

�онтрольної��омісії�–�шість�місяців�з�дати

прийняття�цьо�о�рішення.

6.�Попередній�звіт�тимчасової��онтрольної

�омісії�про�ви�онан
�робот
�та�пропозиції�за-

сл
хати�на�пленарном
�засіданні�Київсь�ої

місь�ої�ради�не�пізніше�трьох�місяців�з�дня

прийняття�цьо�о�рішення.

7.�Правове,�матеріально-технічне,�інформа-

ційне�та�ор�анізаційне�забезпечення�роботи

тимчасової��онтрольної��омісії�по�ласти�на

се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

8.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

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

ети�и.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному 

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 88/953 від 17 лютого 2015 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 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви�
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 12 серпня 2014 року № 6, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ня��ом
нальної�власності�територіальної��рома-

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

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

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

ти�в�
становленом
�поряд�
�до�овір�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

Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста

Києва
Рішення Київської міської ради № 92/957 від 17 лютого 2015 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 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання не�
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 09 вересня 2014 року № 8, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд
�без�проведення��он-

�
рс
�нежитлові�приміщення��ом
нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом.

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

жавній�адміністрації�
�ласти�в�
становленом


поряд�
�до�овір�оренди�нежитлових�примі-

щень��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

Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 94/959 від 17 лютого 2015 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 22 вересня 2011 року № 34/6250, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012
року № 222/7559 «Про деякі питання оренди нерухомого майна територіальної громади міста Києва», з ме�
тою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності територіальної
громади міста Києва та враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
власності від 14 жовтня 2014 року № 12, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Передати�в�оренд
�без�проведення��он-

�
рс
�нежитлові�приміщення��ом
нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом.

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

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

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

ти�в�
становленом
�поряд�
�до�овір�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

Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлового
приміщення комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 86/951 від 17 лютого 2015 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 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол засідання по�
стійної комісії Київської міської ради з питань власності від 26 серпня 2014 року № 7, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Передати�в�оренд
�без�проведення��он-

�
рс
�нежитлове�приміщення��ом
нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом.

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

жавній�адміністрації�
�ласти�в�
становленом


поряд�
�до�овір�оренди�нежитлово�о�примі-

щення��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

17.02.2015�№ 88/953

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

Київський міський голова В. Кличко

№
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
оренд
ної
плати

Ставка
орендної
плати без
ПДВ за 1
годину

Місячна
орендна плата
без ПДВ у грн

Строк, 
на який
укладаєть&
ся договір
оренди

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ & КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

1 ПРИВАТНИЙ
ПОЗАШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
"БРИТАНСЬКА
РАДА
(УКРАЇНА)"
Форма власності
& приватна
Форма
господарю&
вання &
госпрозрахун&
кова

ВУЛ. ТИМОШЕНКА
МАРШАЛА, №13Б
Оболонський район
Нежилий будинок
(капітальний),
учбове приміщення
Загальна площа &
21126,20 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ПРИВАТНОГО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
(навчання
англійської мови) 
1 поверх  
площа & 181,60 кв. м

3 % 11,20 
Вт. 16:00 & 20:30
Ср. 16:00 & 20:30
Чт. 16:00 & 20:30
Пт. 16:00 & 20:30

Місячна
орендна плата
визначається
згідно з
графіком
використання
приміщень

2 роки
364 дні
(пого&
динно)

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

17.02.2015�№ 86/951

Нежитлове приміщення комунальної власності територіальної громади
міста Києва, яке передається в оренду без проведення конкурсу

Київський міський голова В. Кличко

№
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 & ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ & КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ В М. КИЄВІ
"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "ГОЛОСІЇВО"

1. Київська міська місцева
організація Політичної
партії "УДАР
(Український
Демократичний Альянс
за Реформи) Віталія
Кличка"
Форма власності &
приватна 
Форма фінансування &
членські внески

вул. Потєхіна, 3&А
Голосіївський
район 

площа & 42,7 кв. м

Розміщення громадської приймальні
депутата Київської міської ради від
Політичної партії "УДАР (Український
Демократичний Альянс за Реформи)
Віталія Кличка" Калініченка Олега
В'ячеславовича 
1 поверх 
площа & 42,7 кв. м 

1 грн. в рік На термін
виконання
депутатських
повноважень,
але не більше
ніж 2 роки
364 дні

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

17.02.2015�№ 92/957

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

Київський міський голова
В. Кличко

№
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

Орендна
плата

Строк, на який
укладається
договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ & ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ & КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО&САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

1. БЛАГОДІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
"НЕЗАЛЕЖНА КРАЇНА"
Форма власності &
колективна 
Форма господарювання &
членські та благодійні
внески

БУЛЬВ.
ВИГУРІВСЬКИЙ, 
БУД. 4 
Деснянський район 

НБк & 5&поверховий 
Площа & 
10980,30 кв. м

ГРОМАДСЬКА
ПРИЙМАЛЬНЯ ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ГАННОХИ Б. І. 

1 поверх 
Площа & 
48,92 кв. м

1 грн на
рік

2 роки 364 дні,
але не більше ніж
термін дії
депутатських
повноважень
депутата
Київської міської
ради

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

17.02.2015�№ 94/959

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

Київський міський голова 
В. Кличко

№
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

Орендна
плата

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 "ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
НЕЖИТЛОВОГО ФОНДУ" ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ

1. ДАРНИЦЬКА РАЙОННА
В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
Форма власності &
комунальна 
Форма господарювання &
бюджетна

ВУЛ. ОЛІЙНИКА
СТЕПАНА, № 21
Дарницький район
Нежиле приміщення
Загальна площа &
1362,06 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА 
1 поверх & 5,00 кв. м 
2 поверх & 96,80 кв. м 
Загальна площа & 101,80 кв. м

1 грн на
рік

2 роки 364
дні
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Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиним 

претендентам на право оренди
Рішення Київської міської ради № 95/960 від 17 лютого 2015 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 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви�
вчення попиту на кожен об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань власності від 25 вересня 2014 року № 9, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ня��ом
нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�єдиним�претендентам�на�пра-

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

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

ти�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

Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста

Києва
Рішення Київської міської ради № 87/952 від 17 лютого 2015 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 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання не�
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 12 серпня 2014 року № 6, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд
�без�проведення��он-

�
рс
�нежитлові�приміщення��ом
нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом.

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

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

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

ти�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

Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 193/1058 від 4 березня 2015 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 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання не�
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 23 грудня 2014 року № 21, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд
�без�проведення��он-

�
рс
�нежитлові�приміщення��ом
нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом.

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

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

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

ти�в�
становленом
�поряд�
�до�овір�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�17.02.2015�№ 95/960

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду єдиним претендентам на право оренди

Київський міський голова
В. Кличко

№
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 "КИІВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 ФІЗИЧНА ОСОБА &
ПІДПРИЄМЕЦЬ
СТАШЕВСЬКИЙ ІВАН
АНАТОЛІЙОВИЧ
Форма власності &
приватна 
Форма господарюван&
ня & госпрозрахункова

ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ
ШОСЕ, № 53, ЛІТ. А
Дарницький район
Нежиле приміщення
Загальна площа &
234,30 кв. м

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ОБ'ЄКТ З
ПРОДАЖУ ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ, КРІМ ТОВАРІВ
ПІДАКЦИЗНОЇ ГРУПИ 
1 поверх 
Загальна площа & 101,60 кв. м

8 % 2 роки 364 дні

2 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"5.ІНЖИНІРИНГ"
Форма власності &
приватна 
Форма господарюван&
ня & госпрозрахункова

ГОНГАДЗЕ ГЕОРГІЯ
ПРОСП., № 20, ЛІТ. В
Подільський район
Нежиле приміщення
Загальна площа &
841,80 кв. м

СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ підвал, 
1 поверх 
Загальна площа & 502,90 кв. м

3 % 2 роки 364 дні

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№193/1058

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

Київський міський голова
В. Кличко

№
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
укладаєть&
ся договір
оренди

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ & КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВ &
НАШЕ МІСТО" 
Форма власності &
приватна 
Форма фінансування &
членські внески

ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО,
№ 40/85, ЛІТ. А, А'
Голосіївський район
Нежиле приміщення,
адміністративне 
Загальна площа & 
831,40 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ ПРИЙМАЛЬНІ
ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ БРОДСЬКОГО О. Я.
& 50,00 кв. м
& 40,10 кв. м
1, 2 поверхи 
Загальна площа & 90,10 кв. м

1 грн на
рік

4 %

На строк дії
депутатсь&
ких повно&
важень,
але не
більше ніж
2 роки 364
дні

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17.02.2015�№ 87/952

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

без проведення конкурсу

Київський міський голова
В. Кличко

№
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

Орендна
плата

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 "КИЇВКІНОФІЛЬМ"

1 ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ
"ТЕАТР "АКТОР" 
Форма власності &
комунальна 
Форма 
фінансування & змішана

ВУЛ. ВЕЛИКА
ЖИТОМИРСЬКА, 
№ 40/2
Шевченківський
район  ЖБ & 5&повер&
ховий (нежиле
приміщення),
адміністративне 
Площа & 275,40 кв. м

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА,
ЩО ЧАСТКОВО
УТРИМУЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК
МІСЦЕВОГО АБО
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(розміщення театру) 
1 поверх 
Площа & 129,00 кв. м

1 грн на
рік

2 роки 364 дні  
За умови укладання
охоронного
договору на
пам'ятку з
відповідним
органом охорони
культурної
спадщини

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ & ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

2 ТЕАТРАЛЬНО&
ВИДОВИЩНИЙ
ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ
"КИЇВСЬКИЙ
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР
ЛЯЛЬОК" 
Форма власності &
комунальна  
Форма фінансування &
госпрозрахункова,
часткове утримання з
бюджету

ВУЛ. ГРУШЕВСЬ&
КОГО МИХАЙЛА, 
№ 1&А, ЛІТ. Б
Печерський район
Нежилий будинок
(капітальний) 
Загальна площа &
5472,10 кв. м

КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО,
УСТАНОВА, ЯКА ЧАСТКОВО
УТРИМУЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК
МІСЦЕВОГО АБО
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТІВ 
1 поверх, підвал 
площа & 394,00 кв. м.

1 грн на
рік

2 роки 364 дні

3 ТЕАТРАЛЬНО&
ВИДОВИЩНИЙ
ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ
"КИЇВСЬКИЙ
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР
ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА
ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА"
Форма власності &
комунальна  
Форма фінансування &
госпрозрахункова

ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬ&
КОГО, № 1&Б, ЛІТ. А
Дніпровський район,
Нежилий будинок
(капітальний)
Загальна площа &
2750,60 кв. м

КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО,
УСТАНОВА, ЯКА ЧАСТКОВО
УТРИМУЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК
МІСЦЕВОГО АБО
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТІВ 
1 поверх 
площа & 294,10 кв. м

1 грн на
рік

2 роки

4 КОНЦЕРТНО&
ТЕАТРАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
КУЛЬТУРИ
"УКРАЇНСЬКИЙ
АКАДЕМІЧНИЙ
ФОЛЬКЛОРНО&
ЕТНОГРАФІЧНИЙ
АНСАМБЛЬ "КАЛИНА"
Форма власності &
комунальна 
Форма фінансування &
бюджетна

ПЕРЕМОГИ ПРОСП.,
№ 38, ЛІТ. А
Шевченківський
район 
Нежилий будинок
(капітальний)
Загальна площа &
6379,40 кв. м.

КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО,
УСТАНОВА, ЯКА ЧАСТКОВО
УТРИМУЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК
МІСЦЕВОГО АБО
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТІВ 
3 поверх 
площа & 53,20 кв. м

1 грн на
рік

2 роки 364 дні.  
За умови укладання
охоронного
договору на
пам'ятку з
відповідним
органом охорони
культурної
спадщини

5 КОМУНАЛЬНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"КИЇВКІНО"  
Форма власності &
комунальна  
Форма фінансування &
госпрозрахункова,
часткове утримання з
бюджету

ШЕВЧЕНКА ТАРАСА
БУЛЬВ., № 3, ЛІТ. А
Шевченківський
район 
Нежилий будинок
(капітальний),
адміністративне
Загальна площа &
4493,40 кв. м

КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО,
УСТАНОВА, ЯКА ЧАСТКОВО
УТРИМУЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК
МІСЦЕВОГО АБО
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТІВ 
2 поверх 
площа & 34,00 кв. м

1 грн на
рік

2 роки 364 дні.  
За умови укладання
охоронного
договору на
пам'ятку з
відповідним
органом охорони
культурної
спадщини

6 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
"КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ
МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ
ТА НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ" 
Форма власності &
комунальна  
Форма фінансування &
бюджетна

ШЕВЧЕНКА ТАРАСА
БУЛЬВ., № 3, ЛІТ. А
Шевченківський
район 
Нежилий будинок
(капітальний),
адміністративне
Загальна площа &
4493,40 кв. м

КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО,
УСТАНОВА, ЯКЕ ЧАСТКОВО
УТРИМУЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК
МІСЦЕВОГО АБО
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТІВ 
2 поверх 
площа & 115,00 кв. м

1 грн на
рік

2 роки 364 дні  
За умови укладання
охоронного
договору з
відповідним
органом охорони
культурної
спадщини
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Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 191/1056 від 4 березня 2015 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 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання не�
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 28 жовтня 2014 року № 13, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд
�без�проведення��он-

�
рс
�нежитлові�приміщення��ом
нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом.

2.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�
�ласти�в�
становленом


поряд�
�до�овір�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

Про затвердження переліку нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва, право оренди

яких виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 184/1049 від 4 березня 2015 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 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви�
вчення попиту на об’єкт оренди подано заяви більше ніж від одного претендента, протокол засідання постій�
ної комісії Київської міської ради з питань власності від 07 жовтня 2014 року № 10, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�перелі��нежитлових�примі-

щень��ом
нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�право�оренди�я�их�вибо-

рюється�на��он�
рсних�засадах,�з�ідно�з�до-

дат�ом.

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

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

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

безпечити�
�встановленом
�поряд�
�проведен-

ня��он�
рсів�на�право�оренди�нежитлових�при-

міщень��ом
нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�перелі��я�их�затверджений

з�ідно�з�п
н�том�1�цьо�о�рішення.

3.�Департамент
��ом
нальної�власності�м. Ки-

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

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

рез
льтатами�проведення��он�
рс
�
�ласти�в


становленом
�поряд�
�до�овір�оренди.

4.�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 затвердження переліку нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва, право оренди

яких виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 182/1047 від 4 березня 2015 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 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви�
вчення попиту на кожен об’єкт оренди подано заяви більше ніж від одного претендента, протокол засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 29 липня 2014 року № 5, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�перелі��нежитлових�приміщень

�ом
нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва,�право�оренди�я�их�виборюється

на��он�
рсних�засадах,�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

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

безпечити�
�встановленом
�поряд�
�проведен-

ня��он�
рсів�на�право�оренди�нежитлових�при-

міщень��ом
нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�перелі��я�их�затверджений

з�ідно�з�п
н�том�1�цьо�о�рішення.

3.�Департамент
��ом
нальної�власності�м. Ки-

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

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

рез
льтатами�проведення��он�
рсів�
�ласти�в


становленом
�поряд�
�до�овори�оренди.

4.�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 прийняття за основу проекту рішення 
Київської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Київської міської ради від 09.10.2014 № 295/295 
«Про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу»
Рішення Київської міської ради № 254/1119 від 5 березня 2015 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини тринадцятої стат�
ті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Прийняти�за�основ
�прое�т�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Про�внесення�змін�до�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09.10.2014

№ 295/295�«Про�надання�дозвол
�на�прове-

дення�е�спертної��рошової�оцін�и�земельної

ділян�и,�що�підля�ає�продаж
».

2.�Постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

земле�орист
вання,�Департамент
�земель-

них�рес
рсів�доопрацювати�зазначений�про-

е�т�рішення�та�винести�йо�о�на�роз�ляд�пле-

нарно�о�засідання�сесії�Київсь�ої�місь�ої

ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 21.10.2004 № 610/2020 «Про приватизацію 

земельних ділянок для будівництва 
і обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 388/1253 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, у зв’язку з технічною помилкою та вра�

ховуючи заяву громадянки Родіонової Лариси Василівни від 24.01.2014, Київська міська рада
ВИРІШИЛА:

1.�У�додат�
�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�21.10.2004�№ 610/2020�«Про�прива-

тизацію�земельних�діляно��для�б
дівництва�і

обсл
�ов
вання�жилих�б
дин�ів,��осподар-

сь�их�б
дівель�і�спор
д»�
�сто�вісімдесят�вось-

мій�позиції:

— сьом
��раф
�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«37/100�від�0,052

49/200�від�0,052

77/200�від�0,052»�(�адастровий�номер�зе-

мельної�ділян�и�8000000000:75:025:0011,�спра-

ва�№�А-21058).

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

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

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

земле�орист
вання.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№ 191/1056

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

Київський міський голова В. Кличко

№
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

Орендна
плата

Строк, на який
укладається
договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ & Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ & комунальне підприємство "Керуюча дирекція Шевченківського району"

1. ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ВПРОВАДЖЕННЯ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ"
Форма власності &
приватна 
Форма фінансування &
змішана

ВУЛ. САЛЮТНА, № 4&А
Шевченківський район
Житловий будинок & 
9&поверховий 
Площа & 9651,60 кв. м

ГРОМАДСЬКА
ПРИЙМАЛЬНЯ
ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
ЯЛОВОГО К. В.
50 кв. м 
26,40 кв. м
1&й поверх 
Загальна площа &
76,40 кв. м

1 грн 
на рік
4 %

На строк дії
депутатських
повноважень, але
не більше ніж 2
роки 364 дні

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№182/1047

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади

міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах

Київський міський голова В. Кличко

№
з/п

Об'єкт оренди Строк оренди Цільове використання приміщення Орендна
ставка у %

1 2 3 4 5

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ & КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

1 вул. Братиславська, № 3,
корп. 2  Загальна площа &
151,00 кв. м  1 поверх

2 роки 364 дні Кафе, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи

8 %

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ & КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3

2 вул. Петра Запорожця, №
26, корп. 6  Загальна площа
& 481,50 кв. м  н/будинок

2 роки 364 дні Приватний заклад охорони здоров'я
(лікувально&діагностичні послуги)

10 %

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ & ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА
3 вул. Шовковична, № 39 /1,

корп. 10  Загальна площа &
136,60 кв. м  1, 2 поверхи

2 роки 364 дні Їдальня, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи

8 %

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ & КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 17
4 Лабораторний пров., № 20,

корп. 4  Загальна площа &
110,30 кв. м  цоколь

2 роки 364 дні Приватний заклад охорони здоров'я (центр
реабілітації хворих після травм)

10 %

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№ 184/1049

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, право оренди яких 
виборюється на конкурсних засадах

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Об'єкт оренди Строк
оренди

Цільове використання приміщення Орендна
ставка у %

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ & КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1. вул. Ахматової Анни, 
№ 15/27, літ. А  1 поверх,
підвал  Площа & 186,70 кв. м

2 роки
364 дні

Їдальня та буфет, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, або кафе, або ресторан

20 %
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Про затвердження переліку нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

право оренди яких виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 181/1046 від 4 березня 2015 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 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви�
вчення попиту на кожен об’єкт оренди подано заяви більше ніж від одного претендента, протокол засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 29 липня 2014 року № 5, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�перелі��нежитлових�приміщень

�ом
нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва,�право�оренди�я�их�виборюється

на��он�
рсних�засадах,�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

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

безпечити�
�встановленом
�поряд�
�проведен-

ня��он�
рсів�на�право�оренди�нежитлових�при-

міщень��ом
нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�перелі��я�их�затверджений

з�ідно�з�п
н�том�1�цьо�о�рішення.

3.�Департамент
��ом
нальної�власності

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

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

ції)�за�рез
льтатами�проведення��он�
рсів


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

оренди.

4.�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 передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 186/1051 від 4 березня 2015 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 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання не�
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 12 серпня 2014 року № 6, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд
�без�проведення��он-

�
рс
�нежитлові�приміщення��ом
нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом.

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

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

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

ти�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�04.03.2015�№ 181/1046

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
право оренди яких виборюється на конкурсних засадах

Київський міський голова
В. Кличко

№
з/п

Об'єкт оренди Строк оренди Цільове використання
приміщення

Орендна
ставка у %

ОРЕНДОДАВЕЦЬ & ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ & КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 вул. Лятошинського, 24, літ. А
Загальна площа & 227,60 кв. м  1,
2 поверхи

2 роки 364 дні Приватний навчальний заклад
(автошкола)

3 %

2 вул. Хрещатик, № 19, літ. А
Загальна площа & 162,00 кв. м  
1, 2 поверхи

2 роки 364 дні  Для
укладання договору оренди
обов'язкове укладання
охоронного договору на
об'єкт культурної спадщини

Офіс 15 %

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ & КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"

3 вул. Краснова Миколи, № 25, 
літ. А  Загальна площа & 
138,00 кв. м  1 поверх

2 роки 364 дні Їдальня, що не здійснює
продаж товарів підакцизної
групи

8 %

4. вул. Хохлових Сім'ї, № 7/9, корп.
1  Загальна площа & 127,00 кв. м  
1 поверх

2 роки 364 дні Їдальня, що не здійснює
продаж товарів підакцизної
групи

8 %

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№ 186/1051

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади

міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№
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

Орендна
плата

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"

1. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ ТЕРНАВСЬКА
ІРИНА ГРИГОРІВНА Форма власності &
приватна 
Форма господарювання &
госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, 
№ 36, ЛІТ. А Подільський
район Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1
поверх, підвал площа &
36,85 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

2. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ КУЧЕРУК
ОЛЕНА ВАСИЛІВНА Форма власності &
приватна Форма господарювання &
госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, № 36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1,
2 поверхи, підвал площа &
40,90 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

3. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ КРИВОЛАП&
ЛЕБЕРЛЕ ГАННА АНАТОЛІЇВНА Форма
власності & приватна Форма
господарювання & госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, № 36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1,
2 поверхи, підвал площа &
34,10 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

4. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ МІЛОВЗОРОВ
ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ Форма
власності & приватна Форма
господарювання & госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, №36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1
поверх, підвал площа &
36,85 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

5. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ ЛЕВАДА
ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
Форма власності & приватна Форма
господарювання & госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, №36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1
поверх, підвал площа &
26,62 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

6. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ КАВЕРІН
ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Форма
власності & приватна Форма
господарювання & госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, №36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1
поверх, підвал площа &
26,62 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

7. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ ШПЕРГЛЬ
ГАЛИНА ФЕДОРІВНА Форма
власності & приватна Форма
господарювання & госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, №36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1
поверх, підвал площа &
22,60 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

8. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ ШПЕРГЛЬ
АНАТОЛІЙ МЕФОДІЙОВИЧ Форма
власності & приватна Форма
господарювання & госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, №36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1
поверх, підвал площа &
22,60 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

9. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
ВИШЕСЛАВСЬКИЙ ГЛІБ
АНАТОЛІЙОВИЧ Форма власності &
приватна Форма господарювання &
госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, №36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1
поверх, підвал площа &
37,70 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

10. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ ВОЛОСЕНКО
ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Форма власності & приватна Форма
господарювання & госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, №36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1
поверх, підвал площа &
38,32 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

11. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ РУБАН
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА Форма
власності & приватна Форма
господарювання & госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, №36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1
поверх, підвал площа &
39,25 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

12. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ КРИВОЛАП
АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ Форма
власності & приватна Форма
господарювання & госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, №36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1,
2 поверхи, підвал площа &
34,10 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

13. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ ВАСІНА
ЗІНАЇДА ОЛЕКСАНДРІВНА Форма
власності & приватна Форма
господарювання & госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, №36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1,
2 поверхи, підвал площа &
33,92 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

14. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ ПАВЕЛЬЧУК
ІВАННА АНДРІЇВНА Форма власності &
приватна Форма господарювання &
госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, №36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1
поверх, підвал площа &
38,20 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

15. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
МІЛОВЗОРОВА ОКСАНА
ОЛЕКСАНДРІВНА Форма власності &
приватна Форма господарювання &
госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, №36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1
поверх, підвал площа &
32,60 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

16. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ ВЕШТАК
ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Форма
власності & приватна Форма
господарювання & госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, №36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1,
2 поверхи, підвал площа &
31,05 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

17. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ ПШЕНИЧНА
МИРОСЛАВА ВАСИЛІВНА Форма
власності & приватна Форма
господарювання & госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, №36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1,
2 поверхи, підвал площа &
30,80 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

18. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ ВАСИЛЬ
ЄВДОКИМОВИЧ Форма власності &
приватна Форма господарювання &
госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, №36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1,
2 поверхи, підвал площа &
30,80 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

19. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ ЗАВАДСЬКИЙ
МИКОЛА КОСТЯНТИНОВИЧ Форма
власності & приватна Форма
господарювання & госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, №36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1,
2 поверхи, підвал площа &
35,00 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

20. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ ІВАНОВ&
АХМЕТОВ ВОЛОДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ Форма власності &
приватна Форма господарювання &
госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, №36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1
поверх, підвал площа &
43,00 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

21. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ ПЕТРОВА
ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА Форма
власності & приватна Форма
господарювання & госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, №36,
ЛІТ. А Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний), адміністративне
Загальна площа & 828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА 1,
2 поверхи, підвал площа &
50,00 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні За умови
укладання охоронного
договору на пам'ятку з
відповідним органом охорони
культурної спадщини

22. ЧЛЕН МОЛОДІЖНОГО ОБ'ЄДНАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ СЕЛЯНКО
ЛІДІЯ СЕРГІЇВНА Форма власності &
приватна Форма фінансування &
госпрозрахункова

ВУЛ. ФРУНЗЕ, №4, ЛІТ. А
Подільський район Нежиле
приміщення, адміністративне
Загальна площа & 863,20 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ХУДОЖНИКА 1, 2 поверхи
площа & 43,60 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

Київський міський голова
В. Кличко
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Про визначення 
переліку земельних ділянок 

для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди 
на них) на земельних торгах (справа № Є!1252)
Рішення Київської міської ради № 607/1471 від 2 червня 2015 року

Відповідно до статей 9, 127, 134 — 136 Земельного кодексу України та пункту 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впорядкування земельних відносин, вра!
ховуючи те, що права оренди на земельну ділянку у публічного акціонерного товариства «Трест Київспец!
буд» відповідно до рішення Київської міської ради від 08.10.2009 № 409/2479 не виникло, враховуючи звер!
нення публічного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» від 16.08.2012 № 973 та від 20.08.2014 № 371,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Визначити�перелі��земельних�діляно��для

опрацювання�можливості�продаж��їх�(або�пра-

ва�оренди�на�них)�на�земельних�тор�ах�з�ідно

з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

2.�Надати�Департамент��земельних�рес�р-

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

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

звіл:

2.1.�На�опрацювання�визначених���п�н�ті�1�цьо-

�о�рішення�земельних�діляно�,�я�і�мож�ть�б�-

ти�виставлені�на�земельні�тор�и.

2.2.�На�розроблення�до��ментації�із�земле-

�строю�та�іншої�до��ментації,�передбаченої�за-

�онодавством�У�раїни,�необхідної�для�під�о-

тов�и�визначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення�зе-

мельних�діляно��до�продаж��на�земельних�тор-

�ах.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�вжити�ор�ані-

заційних�заходів,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та

проведенням�земельних�тор�ів�з�продаж��зе-

мельних�діляно��(або�права�оренди�на�них),

визначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення,�відповід-

но�до�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

4.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

по�одженні�прое�тів�земле�строю�щодо�відве-

дення�земельних�діляно��забезпечити�надан-

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�містоб�дівних

�мов�і�обмежень�заб�дови�земельних�діляно�,

визначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

5.�Вважати�та�им,�що�втратило�чинність,�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�08.10.2009

№ 409/2479�«Про�передач��від�ритом��а�ціо-

нерном��товариств��«Трест�Київспецб�д»�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва,�обсл��ов�вання

та�е�спл�атації�с�лад��і�майстерень�на�Бо��-

славсь�ом���звозі,�4���Подільсь�ом��районі�

м.�Києва».

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

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

02.06.2015�№ 607/1471

Перелік земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх 
або права оренди на них на земельних торгах

№ п/п Місце розташування (адреса)
земельної ділянки

Запропоноване цільове призначення
(функціональне використання)

Орієнтовна
площа
земельної
ділянки, га

Голосіївський район

1 просп. Науки, 37%а для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлово%офісного комплексу з паркінгами

0,97

Дарницький район

2 вул. Колекторна, 24/26 для будівництва, експлуатації та обслуговування
адміністративно%офісної будівлі

0,93

Деснянський район

3 вул. Електротехнічна, 45%а для будівництва, експлуатації та обслуговування
виробничого комплексу з адміністративними
будівлями

3,25

4 просп. Володимира Маяковського, 21%г для будівництва, експлуатації та обслуговування
закладу торгівлі з об'єктами соціальної
інфраструктури

0,12

5 вул. Оноре де Бальзака (між будинками
№ 12 та № 14)

для будівництва, експлуатації та обслуговування
об'єкта соціально%побутового призначення з
благоустроєм прилеглої території

0,19

6 вул. Польова, 6 для будівництва, експлуатації та обслуговування
об'єктів соціально%побутового призначення

1,07

7 перетин вул. Теодора Драйзера та
Електротехнічної

для влаштування, експлуатації та обслуговування
відкритої автостоянки

0,26

8 вул. Миколи Закревського, 33%а для будівництва, експлуатації та обслуговування
спортивно%оздоровчого комплексу

0,36

Подільський район

9 просп. Правди, 12 для будівництва, експлуатації та обслуговування
об'єкта соціально%побутового призначення
(медичний, діагностичний центр)

0,20

10 узвіз Богуславський, 4 для будівництва, експлуатації та обслуговування
виробничо%складської бази

0,33

11 вул. Межигірська, 35%а для будівництва, експлуатації та обслуговування
адміністративно%офісного центру

0,07

Святошинський район

12 вул. Гната Юри, 3 % 5 для влаштування, експлуатації та обслуговування
автостоянки з надбудовою

0,10

Солом'янський район

13 вул. Механізаторів, 18 для будівництва, обслуговування та експлуатації
житлового комплексу з об'єктами спортивно%
оздоровчого та торговельного призначення зі
збереженням існуючого стадіону та благоустроєм
території

2,32

Київський міський голова
В. Кличко

№
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

Орен%
дна
плата,
грн.

Строк, 
на який укладається
договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ % ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ % КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ %
ХУДОЖНИК МАСАУТОВ ТИМУР
РАФАЕЛЬОВИЧ 
Форма власності % приватна 
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ВУЛ.
ПІДВИСОЦЬКОГО
ПРОФ., № 20 
Печерський район 
ЖБк % 5%поверховий 
Площа % 5537,0 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал 
Площа % 38,3 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

2 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ %
ХУДОЖНИК ФЕДОРУК
ОЛЕКСАНДР КАСЬЯНОВИЧ
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 
№ 27 
Печерський район
ЖБк % 12%поверховий 
Площа % 
7639,50 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
12 поверх 
Площа % 19,9 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні 
За умови укладання
охоронного договору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

3 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ %
ХУДОЖНИК ІВАЩЕНКО ВІКТОР
МИХАЙЛОВИЧ 
Форма власності % приватна 
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ВУЛ. РІЗНИЦЬКА, 
№ 9%А 
Печерський район 
ЖБк % 3%поверховий 
Площа % 
1811,00 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Цоколь 
Площа % 29,80 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні За
умови укладання
охоронного договору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

4 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ФОТОХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ %
ФОТОХУДОЖНИК САФРОНОВ
АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ 
Форма власності % приватна 
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 
№ 25 
Печерський район 
ЖБк % 13%поверховий 
Площа % 
12571,40 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Мезонін 
Площа % 25,7 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні За
умови укладання
охоронного договору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

5 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
КІНЕМАТОГРАФІСТІВ УКРАЇНИ %
ХУДОЖНИК % ПОСТАНОВНИК
АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ
ЧЕРНИШОВА НАТАЛІЯ
ІВАНІВНА 
Форма власності % приватна 
Форма фінансування %
госпрозрахункова

МАЗЕПИ ІВАНА, 
№ 3, ЛІТ. А
Печерський район
ЖБк % 5%поверховий 
Площа % 3024,1 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал 
Площа % 47,0 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні За
умови укладання
охоронного договору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

6 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ %
ХУДОЖНИК КУЗЬМЕНКО
ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 
Форма власності % приватна 
Форма фінансування %
госпрозрахункова

МАЗЕПИ ІВАНА, 
№ 3, ЛІТ. А
Печерський район 
ЖБк % 5%поверховий 
Площа % 3024,1 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
6 поверх 
Площа % 44,9 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні За
умови укладання
охоронного дого%вору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

7 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ %
ХУДОЖНИК ІВАНОВ ВІКТОР
СТЕПАНОВИЧ 
Форма власності % приватна 
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ЛЮТЕРАНСЬКА, 
№ 15, ЛІТ. А 
Печерський район 
ЖБк % 4%поверховий 
Площа % 506,2 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал % 50,0 кв. м 
Підвал % 9,1 кв. м 
Площа % 59,1 кв. м

50,0
кв. м %
1 грн
на рік
9,1 
кв. м %
4 %

2 роки 364 дні За
умови укладання
охоронного дого%вору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

8 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ ІСУПОВ
ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ 
Форма власності % приватна 
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ЛЮТЕРАНСЬКА, 
№ 11, ЛІТ. Б 
Печерський район 
ЖБк % 4%поверховий 
Площа % 246,1 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Цоколь 
Площа % 48,1 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні За
умови укладання
охоронного договору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

9 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ БАБЮК
АНДРІАН ПАВЛОВИЧ 
Форма власності % приватна 
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ШОВКОВИЧНА, 
№ 30, літ. А
Печерський район
ЖБк % 6%поверховий
Площа % 903,5 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал 
Площа % 24,0 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

10 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
МАСАУТОВ РАФАЕЛЬ
ЗЕЙНУРОВИЧ Форма власності %
приватна Форма фінансування %
госпрозрахункова

ГОРОДЕЦЬКОГО, 
№ 10/1, літ. А
Печерський район
ЖБк % 5%поверховий
Площа % 1005,6 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Мезонін 
Площа % 39,4 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні За
умови укладання
охоронного договору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста

Києва
Рішення Київської міської ради № 594/1458 від 2 червня 2015 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 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання не!
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол за!
сідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 26 серпня 2014 року № 7, Київська місь!
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он��р-

с��нежитлові�приміщення��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ідно

з�додат�ом.

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

жавній�адміністрації���ласти�в��становленом�

поряд���до�овір�оренди�нежитлових�примі-

щень��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

02.06.2015�№ 594/1458

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу
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11 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ФОТОХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
ДАЦЮК ЯРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

БОГОМОЛЬЦЯ, 
№ 7/14 
Печерський район 
ЖБк % 5%поверховий 
Площа % 1021,4 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал 
Площа % 21,7 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні За
умови укладання
охоронного договору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

12 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ФОТОХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
НАГОРНИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

БОГОМОЛЬЦЯ, 
№ 7/14 
Печерський район 
ЖБк % 5%поверховий 
Площа % 1021,40 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал 
Площа % 25,5 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні За
умови укладання
охоронного договору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

13 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ФОТОХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
КУДЛЯК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

БОГОМОЛЬЦЯ ВУЛ.,
№ 7/14 
Печерський район
ЖБк % 5%поверховий
Площа % 1021,4 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал % 50,0 кв. м 
Підвал % 10,5 кв. м 
Загальна площа %
60,50 кв. м

1 грн
на рік
4 %

2 роки 364 дні За
умови укладання
охоронного договору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

14 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ФОТОХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ %
ФОТОХУДОЖНИК ТИМОШЕНКО
ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ЛЮТЕРАНСЬКА /
КРУГЛОУНІВЕРСИ%
ТЕТСЬКА, № 30/24,
ЛІТ. А 
Печерський район
ЖБк % 6%поверховий
Площа % 691,1 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал 
Площа % 27,1 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

15 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ %
АРХІТЕКТОР РОДИЧКІНА
НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ЛЮТЕРАНСЬКА, 
№ 13, ЛІТ. А
Печерський район
ЖБк % 4%поверховий 
Площа % 199,4 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
1 поверх 
Площа % 22,2 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні За
умови укладання
охоронного договору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

16 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ %
АРХІТЕКТОР БАДАЯНЦ ТІМОФІЙ
ПЕТРОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ГОРОДЕЦЬКОГО, 
№ 11, ЛІТ. "А", "Б"
Печерський район
ЖБк % 7%поверховий
Площа % 
3403,77 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ
I поверх % 16,9 кв. м
II поверх % 49,8 кв. м
Загальна площа %
66,70 кв. м

4 % 
1 грн
на рік

2 роки 364 дні За
умови укладання
охоронного договору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

17 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ %
ХУДОЖНИК КОЛЕЧКО СЕРГІЙ
ЄВГЕНОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

КУРГАНІВСЬКА, № 3
Печерський район
ЖБк % 9%поверховий 
Площа % 
7788,00 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Цоколь 
Площа % 45,60 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

18 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ 
ПІША ЛАРИСА ПЕТРІВНА 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ЧИГОРІНА, № 16
Печерський район
ЖБк % 5%поверховий
Площа % 735,6 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ
Підвал 
Площа % 43,7 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

19 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ 
БАЗАК МАРТА ІВАНІВНА 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ,
№ 6, ЛІТ. А
Печерський район
ЖБк % 5%поверховий
Площа % 534,4 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал 
Площа % 46,6 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

20 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
МАЙСТРІВ НАРОДНОГО
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ 
КУЧЕРУК ПЕТРО ІВАНОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ПРИЙМАЧЕНКО
МАРІЇ, № 6
Печерський район
ЖБк % 5%поверховий
Площа % 509,9 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал 
Площа % 35,3 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

21 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
ПУЗЕНКО ІВАН ВІКТОРОВИЧ
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

КУДРІ ІВАНА, № 39%А
Печерський район 
ЖБк % 5%поверховий 
Площа % 728,4 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал 
Площа % 40,3 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

22 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ 
СКИЦЮК ОЛЕНА ІВАНІВНА 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

КУРГАНІВСЬКА, № 3
Печерський район
ЖБк % 9%поверховий 
Площа % 826,8 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Цоколь 
Площа % 48,8 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

23 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
КУЛАКОВ ОЛЕКСІЙ
ГЕННАДІЙОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

КУРГАНІВСЬКА, № 3
Печерський район
ЖБк % 9%поверховий 
Площа % 826,8 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Цоколь 
Площа % 39,4 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

24 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
ЛАЗАРЕНКО СЕРГІЙ
МИХАЙЛОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

КУРГАНІВСЬКА, № 3
Печерський район
ЖБк % 9%поверховий 
Площа % 826,8 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ
Цоколь 
Площа % 40,4 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

25 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ 
КРАСЮК ЛЮДМИЛА ЯКІВНА 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

КУРГАНІВСЬКА, № 3
Печерський район
ЖБк % 9%поверховий 
Площа % 826,8

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Цоколь 
Площа % 40,1 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

26 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
ЧЕБАНИК ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

КУРГАНІВСЬКА, № 3
Печерський район
ЖБк % 9%поверховий 
Площа % 826,8 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Цоколь 
Площа % 44,7 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

27 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
ЯКУТОВИЧ ДМИТРО
ГЕОРГІЙОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

КУРГАНІВСЬКА, № 3
Печерський район
ЖБк % 9%поверховий 
Площа % 826,8 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Цоколь 
Площа % 45,2 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

28 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
САВАДОВ АРСЕН
ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

БАСТІОННА, № 11%А
Печерський район
ЖБк % 5%поверховий
Площа % 597,1 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал 
Площа % 42,5 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

29 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
КРУТІЛІНА ВІРА
ВОЛОДИМИРІВНА 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ДРУЖБИ НАРОДІВ
БУЛЬВ., № 32 
Печерський район
ЖБк % 8%поверховий 
Площа % 629,0 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Цоколь 
Площа % 14,6 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

30 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
БОРОДАЙ ОЛЕКСАНДР
АНДРІЙОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

БОГОМОЛЬЦЯ, 
№ 7/14 
Печерський район 
ЖБк % 5%поверховий
Площа % 1021,4 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал 
Площа % 30,0 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні 
За умови укладання
охоронного договору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

31 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
ДАНИЛЕЙКО КИЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТ%
СЬКА, № 13, ЛІТ. А
Печерський район
ЖБк % 5%поверховий
Площа % 199,4 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал 
Площа % 28,7 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

32 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
ЧАЙКОВСЬКА ВАЛЕНТИНА
ВОЛОДИМИРІВНА 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

РУСТАВЕЛІ ШОТА, 
№ 15%А 
Печерський район
ЖБк % 3%поверховий
Площа % 550,5 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
1 поверх
Площа % 27,4 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

33 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ 
ТІСТОЛ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

БАСТІОННА, № 11%А
Печерський район
ЖБк % 5%поверховий
Площа % 597,1 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал 
Площа % 42,5 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

34 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
МЕЛЬНИК ВЛАДИСЛАВ
ІВАНОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

УКРАЇНКИ ЛЕСІ
БУЛЬВ., № 28
Печерський район
ЖБк % 5%поверховий
Площа % 3685,2 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
2 поверх 
Площа % 15,0 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

35 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ %
ХУДОЖНИК НЕСТЕРЕНКО
ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ЛИПСЬКА, № 19/7
Печерський район
ЖБк % 5%поверховий
Площа % 1365,05 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал 
Площа % 23,6 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

36 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
РАДЗІХОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ
ПАВЛОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

МАЗЕПИ ІВАНА, № 3,
ЛІТ. Б 
Печерський район 
ЖБк % 5%поверховий
Площа % 1467,6 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
6 поверх 
Площа % 41,8 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

37 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
БРЕЙШ ВЯЧЕСЛАВ
ЕДУАРДОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

БОГОМОЛЬЦЯ, № 6,
літ. А 
Печерський район 
ЖБк % 6%поверховий
Площа % 418,8 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал % 50,0 кв. м
Підвал % 11,6 кв. м
Площа % 61,6 кв. м

1 грн
на рік
4 %

2 роки 364 дні.

38 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
ОЛІЙНИК ОЛЕКСАНДР
АВВАКУМОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

КІКВІДЗЕ, № 6%А
Печерський район
ЖБк % 5%поверховий
Площа % 449,0 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Цоколь 
Площа % 40,1 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

39 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ФОТОХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
КУЛАЙЧУК ОЛЕГ
СТЕПАНОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ЛЮТЕРАНСЬКА, 
№ 6%Б 
Печерський район
ЖБк % 6%поверховий
Площа % 461,3 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал 
Площа % 29,9 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні 
За умови укладання
охоронного договору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

40 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
ПСАРЬОВ ВАЛЕРІЙ
ВАСИЛЬОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ЛЮТЕРАНСЬКА, № 11,
літ. Б 
Печерський район 
ЖБк % 4%поверховий 
Площа % 246,1

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Цоколь % 50,0 кв. м
Цоколь % 6,0 кв. м
Загальна Площа %
56,0

1 грн
на рік
4 %

2 роки 364 дні 
За умови укладання
охоронного договору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

41 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
АДАМОВИЧ ДЕНИС
РОМАНОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

К. БІЛОКУР, № 10/15
Печерський район 
ЖБк % 3%поверховий 
Площа % 323,50 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал 
Площа % 37,20 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні 
За умови укладання
охоронного договору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

42 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
ПАПІРНИЙ ТИМОФІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

КУРГАНІВСЬКА, № 3
Печерський район
ЖБк % 9%поверховий
Площа % 374,20 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Цоколь 
Площа % 19,6 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

43 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
МОСКОВЧЕНКО СЕРГІЙ
ПЕТРОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

БОГОМОЛЬЦЯ, 
№ 7/14 
Печерський район 
ЖБк % 5%поверховий 
Площа % 1021,4 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Підвал 
Площа % 46,9 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні 
За умови укладання
охоронного договору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

44 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
МУЗИЧЕНКО ТЕТЯНА
ІВАНІВНА 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ШОТА РУСТАВЕЛІ, 
№ 27%Б 
Печерський район 
ЖБк % 5%поверховий 
Площа % 20,9 кв. м

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
Мансарда 
Площа % 20,2 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні 
За умови укладання
охоронного договору
на пам'ятку з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

Київський міський голова
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
18 òðàâíÿ 2016 ð.

¹52(4822)

9

7. ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"СПОРТИВНО%
ТАНЦЮВАЛЬНИЙ КЛУБ
"АСТРА" 
Форма власності %
колективна 
Форма фінансування %
змішана

ОБОЛОНСЬКИЙ
ПРОСП., № 2%Б
Оболонський район
Нежилий будинок
(капітальний), 
СШ № 219 
Загальна площа %
8190,0 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО%
СПОРТИВНОГО ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ 
(погодинно) 
2 поверх 
площа % 230,0 кв. м

3 % 
30 годин на тиждень
у будні дні: 
Пн. 15:00 % 21:00 
Вт. 15:00 % 21:00 
Ср. 15:00 % 21:00 
Чт. 15:00 % 21:00 
Пт. 15:00 % 21:00 
Сб. % цілодобово

2 роки
364 дні

8. АСОЦІАЦІЯ
СПОРТИВНОГО ТАНЦЮ
УКРАЇНИ 
Форма власності %
колективна 
Форма фінансування %
змішана

ВУЛ. ЛАЙОША
ГАВРО, № 22%А
Оболонський район
Нежилий будинок
(капітальний), 
СШ № 233 
Загальна площа %
7944,0 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО%
СПОРТИВНОГО ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ 
(погодинно) 
2 поверх 
площа % 144,0 кв. м

3 % 
15 годин на тиждень
у будні дні: 
Пн. 16:00 % 21:00 
Ср. 16:00 % 21:00 
Пт. 16:00 % 21:00

2 роки
364 дні

9. КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО%
ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА
ШКОЛА "ПУЩА%
ВОДИЦЯ" 
Форма власності % міська
комунальна 
Форма фінансування %
бюджетна

ВУЛ. ЛАЙОША
ГАВРО, № 24%А
Оболонський район
Нежилий будинок
(капітальний), 
СШ № 211 
Загальна площа %
4026,0 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО%
СПОРТИВНОГО ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ 
(погодинно) 
1 поверх 
площа % 288,0 кв. м

3 %
5 годин на тиждень
у будні дні: 
Вт. 18:30 % 21:00 
Ср. 20:00 % 21:00 
Чт. 18:30 % 20:00 
Сб. % цілодобово 
Нд. % цілодобово

2 роки
364 дні

10. ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ШКОЛА%ДИТЯЧИЙ
САДОК "ДЖЕРЕЛО" 
Форма власності %
приватна 
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ОБОЛОНСЬКИЙ
ПРОСП., № 14%Г
Оболонський район
Нежилий будинок
(капітальний), 
ДНЗ № 572 
Загальна площа %
2589,0 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ПРИВАТНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ 
(погодинно) 
2 поверх 
площа % 135,4 кв. м

3 %
5 годин на тиждень
у будні дні: 
Пн. 15:30 % 16:30 
Вт. 15:30 % 16:30 
Ср. 15:30 % 16:30 
Чт. 15:30 % 16:30 
Пт. 15:30 % 16:30

2 роки
364 дні

11. МОЛОДІЖНА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"СПОРТИВНИЙ КЛУБ
СХІДНИХ ЄДИНОБОРСТВ
"У СИН" 
Форма власності %
колективна 
Форма фінансування %
змішана

ОБОЛОНСЬКИЙ
ПРОСП., № 9%А
Оболонський район
Нежилий будинок
(капітальний), 
СШ № 214 
Загальна площа %
8190,0 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО%
СПОРТИВНОГО ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ 
(погодинно) 
Підвал 
площа % 254,0 кв. м

3 %
10 годин на
тиждень у будні дні:
Пн. 19:00 % 21:00 
Вт. 19:00 % 21:00 
Ср. 19:00 % 21:00 
Чт. 19:00 % 21:00
Пт. 19:00 % 21:00 
Сб. % цілодобово

2 роки
364 дні

12. КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ
СПОРТИВНИЙ КЛУБ
"ОБОЛОНЬ%КВОН" 
Форма власності %
колективна 
Форма фінансування %
змішана

ВУЛ. МАРШАЛА
МАЛИНОВСЬКОГО,
№ 30%А
Оболонський район,
Нежилий будинок
(капітальний), 
НВК "Перша ластівка"
Загальна площа %
2141,7 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО%
СПОРТИВНОГО ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ 
(погодинно) 
1 поверх 
площа % 154,1 кв. м

3 % 
7,5 годин на
тиждень у будні дні: 
Пн. 19:30 % 21:00 
Вт. 19:30 % 21:00 
Ср. 19:30 % 21:00 
Чт. 19:30 % 21:00 
Пт. 19:30 % 21:00

2 роки
364 дні

13. ФІЗИЧНА ОСОБА %
ПІДПРИЄМЕЦЬ
ТРОЇЦЬКИЙ ДМИТРО
КОСТЯНТИНОВИЧ 
Форма власності %
приватна 
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ВУЛ. МАКІЇВСЬКА, 
№ 5 
Оболонський район
Нежилий будинок
(капітальний), 
СШ № 14 
Загальна площа %
7944,0 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ
(хореографія) 
(погодинно) 
2 поверх 
площа % 143,6 кв. м

3 %
15 годин на тиждень
у будні дні: 
Пн. 17:00 % 20:00 
Вт. 17:00 % 20:00 
Ср. 17:00 % 20:00 
Чт. 17:00 % 20:00 
Пт. 17:00 % 20:00 
Сб. (цілодобово)

2 роки
364 дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ % КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОСЕРВІС "ПРИОЗЕРНЕ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ
У МІСТІ КИЄВІ

14. КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОБОЛОНЬ%ЛІФТСЕРВІС"
Форма власності % міська
комунальна 
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ВУЛ. МАРШАЛА
ТИМОШЕНКА, № 2%Д
Оболонський район
Нежилий будинок
(капітальний),
адміністративне
Загальна площа %
1869,9 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА, ЯКЕ НЕ
УТРИМУЄТЬСЯ ЗА
РАХУНОК МІСЦЕВОГО АБО
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТІВ 
4, 5 поверхи 
площа % 358,0 кв. м

6 % 2 роки
364 дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ % КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОСЕРВІС "ОБОЛОНЬ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ У
МІСТІ КИЄВІ

15. КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОБОЛОНЬ%ЛІФТСЕРВІС"
Форма власності % міська
комунальна 
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ВУЛ. ПІВНІЧНА, № 46 
Оболонський район
Нежилий будинок
(капітальний),
адміністративне
Загальна площа %
1613,0 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА, ЯКЕ НЕ
УТРИМУЄТЬСЯ ЗА
РАХУНОК МІСЦЕВОГО АБО
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТІВ 
1, 2 поверхи 
площа % 574,3 кв. м

6 % 2 роки
364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

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

претендентам на право оренди
Рішення Київської міської ради № 601/1465 від 2 червня 2015 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 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при!
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви!
вчення попиту на кожен об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань власності від 25 вересня 2014 року № 9, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ня��ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�єдиним�претендентам�на�пра-

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом.

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

жавній�адміністрації���ласти�в��становленом�

поряд���до�овори�оренди�нежитлових�приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішен-

ня.

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

02.06.2015�№ 601/1465

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

на право оренди

№
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
уклада%
ється
договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ % ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ % УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ФІЗИЧНА ОСОБА %
ПІДПРИЄМЕЦЬ 
КУЦИК ОЛЕКСІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Форма власності % приватна 
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА
ПРОСП., № 39%Г
Оболонський район
Нежилий будинок
(капітальний), 
СШ № 240 
Загальна площа %
8190,0 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ОСВІТНЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ
(погодинно) 
2 поверх 
площа % 220,0 кв. м

3 % 
19 годин на тиждень
у будні: 
Пн. 20:15 % 22:15 
Вт. 17:00 % 22:00 
Ср. 20:15 % 22:15 
Чт. 17:00 % 22:00 
Пт. 17:00 % 22:00 
Сб. % цілодобово 
Нд. % цілодобово

2 роки
364 дні

2. ФІЗИЧНА ОСОБА %
ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ГРУШЕВСЬКА НАТАЛІЯ
ВІКТОРІВНА 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА
ПРОСП., № 39%Г
Оболонський район
Нежилий будинок
(капітальний), 
СШ № 240 
Загальна площа %
8190,0 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО%
СПОРТИВНОГО
ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ
ВИДАМИ СПОРТУ
(погодинно) 
2 поверх 
площа % 220,5 кв. м

3 % 
6 годин на тиждень 
у будні: 
Пн. 17:00 % 20:00 
Ср. 17:00 % 20:00 
Сб. % цілодобово

2 роки
364 дні

3. ФІЗИЧНА ОСОБА %
ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ПЕРЕВОДЧИК АНТОН
СЕРГІЙОВИЧ 
Форма власності % приватна
Форма фінансування %
госпрозрахункова

ОБОЛОНСЬКИЙ
ПРОСП., № 9%А
Оболонський район
Нежилий будинок
(капітальний), 
СШ № 214 
Загальна площа %
8190,0 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО%
СПОРТИВНОГО
ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ
ВИДАМИ СПОРТУ
(погодинно) 
2 поверх 
площа % 242,4 кв. м

3 % 
25 годин на тиждень
у будні: 
Пн. 16:00 % 21:00 
Вт. 16:00 % 21:00 
Ср. 16:00 % 21:00 
Чт. 16:00 % 21:00 
Пт. 16:00 % 21:00 
Сб. % цілодобово

2 роки
364 дні

4. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"КИЇВСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "ДЗЮ%
ДЗЮЦУ" 
Форма власності % колективна
Форма фінансування % змішана

ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА
ПРОСП., № 39%Г
Оболонський район
Нежилий будинок
(капітальний), 
СШ № 240 
Загальна площа %
8190,0 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО%
СПОРТИВНОГО
ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ
ВИДАМИ СПОРТУ
(погодинно) 
2 поверх 
площа % 144,0 кв. м

3 % 
15 годин 
на тиждень 
у будні дні: 
Пн. 16:30 % 21:30 
Ср. 16:30 % 21:30 
Пт. 16:30 % 21:30

2 роки
364 дні

5. КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО%
ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА
"СПАРТАК" КИЇВСЬКОГО
МІСЬКОГО ФІЗКУЛЬТУРНО%
СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА
"СПАРТАК" 
Форма власності % колективна
Форма фінансування % змішана

ВУЛ. ЛАЙОША
ГАВРО, № 22%А
Оболонський район
Нежилий будинок
(капітальний), 
СШ № 233 
Загальна площа %
7944,0 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО%
СПОРТИВНОГО
ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ
ВИДАМИ СПОРТУ
(погодинно) 
1 поверх 
площа % 286,0 кв. м

3 % 
12,5 години 
на тиждень 
у будні дні: 
Пн. 19:00 % 21:30 
Вт. 19:00 % 21:30 
Ср. 19:00 % 21:30 
Чт. 19:00 % 21:30 
Пт. 19:00 % 21:30

2 роки
364 дні

6. КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ
СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ОБОЛОНЬ%
КВОН" 
Форма власності % колективна
Форма фінансування % змішана

ВУЛ.
БОГАТИРСЬКА, №
2%Б 
Оболонський район 
Нежилий будинок
(капітальний), 
СШ № 143 
Загальна площа %
7944,0 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО%
СПОРТИВНОГО
ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ
ВИДАМИ СПОРТУ
(погодинно) 
1 поверх 
площа % 360,0 кв. м

3 % 
4 години на тиждень
у будні дні: 
Вт. 16:00 % 17:00 
та 19:30 % 20:30 
Чт. 16:00 % 17:00 
та 19:30 % 20:30 
Сб. % цілодобово

2 роки
364 дні

Про деякі питання діяльності комунальних установ, 
що належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 603/1467 від 2 червня 2015 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, пункту 31 статті 26, статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 09 вересня 2010 року
№ 7/4819 «Про питання організації управління районами в місті Києві» та від 02 грудня 2010 року № 284/5096
«Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва», з метою врегулювання питань,
пов’язаних з діяльністю комунального позашкільного навчального закладу, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Віднести�до�сфери��правління�Шевчен�ів-

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

ції��ом�нальний�позаш�ільний�навчальний�за�лад

«Перші�Київсь�і�державні���рси�іноземних�мов».

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

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�за-

твердити�стат�т��ом�нально�о�позаш�ільно�о�на-

вчально�о�за�лад�,�зазначено�о���п�н�ті�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
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Про питання діяльності Київської міської комісії 
з визначення даних про заробітну плату працівників 

за роботу в зоні відчуження 
в 1986�1990 роках

Розпорядження № 309 від 11 травня 2016 року
У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення безперервної роботи Київської міської комісії з

визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986�1990 роках:

1.�Внести�зміни�до�посадово�о�с�лад��Київ-

сь�ої�місь�ої��омісії�з�визначення�даних�про�за-

робітн��плат��працівни�ів�за�робот��в�зоні�від-

ч�ження�в�1986-1990�ро�ах,�затверджено�о�роз-

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

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

трації)�від�06�листопада�2012�ро���№ 1958�(в�ре-

да�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�від�15�жовтня�2014�ро���№ 1146),

ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Призначити��оловою�Київсь�ої�місь�ої��о-

місії�з�визначення�даних�про�заробітн��плат�

працівни�ів�за�робот��в�зоні�відч�ження�в�1986-

1990�ро�ах�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�Поворозни�а�Ми-

�ол��Юрійовича.

3.�Голові�Київсь�ої�місь�ої��омісії�з�визначен-

ня�даних�про�заробітн��плат��працівни�ів�за

робот��в�зоні�відч�ження�в�1986-1990�ро�ах

затвердити�її�персональний�с�лад�та���разі�по-

треби�вносити�до�ньо�о�зміни.

4.�П�н�ти�2�та�3�розпорядження�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�15�жовтня�2014

ро���№ 1146�«Про�питання�діяльності�Київсь�ої

місь�ої��омісії�з�визначення�даних�про�заро-

бітн��плат��працівни�ів�за�робот��в�зоні�відч�-

ження�в�1986-1990�ро�ах»�ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�4�та�5�вважати�п�н�-

тами�2�та�3.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

06.11.2012�р.�№�1958

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�11.05.2016�№�309

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
Київської міської комісії з визначення даних про заробітну плату 

працівників за роботу в зоні відчуження в 1986�1990 роках

Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��олова��омісії

Дире�тор�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови��омісії

Головний�спеціаліст�відділ��соціально�о�захист���ромадян,�я�і�постраждали�внаслідо��Чорно-

бильсь�ої��атастрофи��правління�соціально�о�захист��інвалідів,�чорнобильців,�ветеранів�Де-

партамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�се�ретар��омісії

Начальни���правління�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�соціально�о�захист��інвалідів,

чорнобильців,�ветеранів�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

Начальни���правління�праці�та�зайнятості�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор-

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

Заст�пни��начальни�а��правління�пенсійно�о�забезпечення —�начальни��відділ��пенсійно�о

забезпечення�Головно�о��правління�Пенсійно�о�фонд��У�раїни�в�м.�Києві�(за�з�одою)

Заст�пни��начальни�а��правління�пенсійно�о�забезпечення�війсь�овосл�жбовців�та�дея�их

інших��ате�орій��ромадян�Головно�о��правління�Пенсійно�о�фонд��У�раїни�в�м.�Києві�(за�з�о-

дою)

Начальни��відділ��правово�о�забезпечення�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о

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

Начальни��відділ��соціально�о�захист���ромадян,�я�і�постраждали�внаслідо��Чорнобильсь�ої

�атастрофи��правління�соціально�о�захист��інвалідів,�чорнобильців,�ветеранів�Департамент�

соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)

Начальни��відділ��моніторин���заробітної�плати�та��онтролю�за�її�своєчасною�виплатою��прав-

ління�праці�та�зайнятості�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

Заст�пни��начальни�а�відділ��соціальних��арантій,�державних�та�ре�іональних�допомо���прав-

ління�піль�,�державної�та�ре�іональної�допомо�и�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо-

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

Начальни��відділ��форм�вання�Національно�о�архівно�о�фонд��та�діловодства�Державно�о

архів��міста�Києва�(за�з�одою)

Голова�товариства�ветеранів —�інвалідів�лі�відації�аварії�на�ЧАЕС�(за�з�одою)

Голова�Київсь�ої�місь�ої�ор�анізації�Все��раїнсь�ої��ромадсь�ої�ор�анізації�інвалідів�«Союз

Чорнобиль�У�раїни»�(за�з�одою)

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про затвердження Плану роботи 
з виконання у 2016�2017 роках завдань 

Державної стратегії регіонального розвитку 
на період до 2020 року

Розпорядження № 311 від 11 травня 2016 року
Відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про засади державної регіональної політики», по�

станови Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 821 «Деякі питання реалізації у 2015�2017 ро�
ках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 11 листопада 2015 року № 931 «Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіо�
нального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки резуль�
тативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів», з метою виконання Державної стратегії регіо�
нального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серп�
ня 2014 року № 385:

1.�Затвердити�План�роботи�з�ви�онання��

2016-2017�ро�ах�завдань�Державної�страте-

�ії�ре�іонально�о�розвит���на�період�до�2020

ро���(далі —�План�роботи),�що�додається.

2.�Визначити�Департамент�е�ономі�и�та�ін-

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

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

ністрації)�відповідальним�за��оординацію�ви-

�онання�завдань�Державної�страте�ії�ре�іо-

нально�о�розвит���на�період�до�2020�ро��

(далі —�Державна�страте�ія).

3.�Першом��заст�пни�ові��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�ам

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації,��ерівни�ові�апарат��ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�забезпечити�ор�а-

нізацію�роботи�стр��т�рних�підрозділів�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�ви-

�онання�План��роботи,�зазначено�о�в�п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження.

4.�Стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�забезпечити:

4.1.�Ви�онання�План��роботи,�зазначено-

�о�в�п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

4.2.�Щопівро���до�01�серпня�та�до�01�лю-

то�о�надання�до�Департамент��е�ономі�и�та

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

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

ністрації)�звітів�про�ви�онання�завдань�Дер-

жавної�страте�ії�за�формою�з�ідно�з�додат�ом

1�до�цьо�о�розпорядження�та�аналітичної

запис�и�про�основні�рез�льтати,�дося�н�ті��

звітном��періоді,�з�поясненням�позитивних

та�не�ативних�фа�торів,�що�вплин�ли�на�ви-

�онання�завдань�Державної�страте�ії.

4.3.�Щоро���до�01�люто�о�надання�до�Де-

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�звітів�з�оцін-

�и�рез�льтативності�реалізації�Державної

страте�ії�за�формою�з�ідно�з�додат�ом�2�до

цьо�о�розпорядження.

5.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій

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

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

забезпечити:

5.1�Координацію�роботи�стр��т�рних�під-

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

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

ністрації)�з�ви�онання�План��роботи,�зазна-

чено�о�в�п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

5.2.�Подання�щопівро���до�30�серпня�(за�пер-

ше�півріччя)�та�до�28�люто�о�(річно�о)�звіт�

про�ви�онання���2016-2017�ро�ах�завдань

Державної�страте�ії�та�аналітичної�запис�и

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 19 лютого 2003 року № 237 
«Про деякі питання діяльності підприємств, 

установ та організацій, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва»

Розпорядження № 312 від 11 травня 2016 року
Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефек�

тивності розгляду питань діяльності підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власно�
сті територіальної громади м. Києва, та забезпечення здійснення внутрішнього фінансового контролю, у ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести�зміни�до�розпорядження�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�від�19�люто�о�2003

ро���№ 237�«Про�дея�і�питання�діяльності�під-

приємств,��станов�та�ор�анізацій,�що�належать

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

мади�міста�Києва»�(в�реда�ції�розпорядження

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�01

люто�о�2006�ро���№ 135):

У�п�н�ті�3�розпорядження:

абзац�п’ятий�підп�н�т��3.1�доповнити�сло-

вами�«Департамент��вн�трішньо�о�фінансово-

�о��онтролю�та�а�дит��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)»;

абзац�п’ятий�підп�н�т��3.2�доповнити�сло-

вами�«Департамент��вн�трішньо�о�фінансово-

�о��онтролю�та�а�дит��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)»;

підп�н�т�3.4.�розпорядження�після�слів�«Де-

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)»�доповнити

словами�«Департамент��вн�трішньо�о�фінан-

сово�о��онтролю�та�а�дит��ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)».

Голова В. Кличко
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про�основні�рез�льтати,�дося�н�ті���звітно-

м��періоді,�з�поясненням�позитивних�та�не-

�ативних�фа�торів,�що�вплин�ли�на�ви�онан-

ня�завдань�Державної�страте�ії,�а�та�ож�що-

ро���до�28�люто�о�звіт��з�оцін�и�рез�льта-

тивності�реалізації�Державної�страте�ії�на�за-

твердження�Київсь�ом��місь�ом���олові.

5.3.�Подання�щопівро���до�30�серпня�(за�пер-

ше�півріччя)�та�до�28�люто�о�(річно�о)�за-

тверджено�о�звіт��про�ви�онання���2016-2017

ро�ах�завдань�Державної�страте�ії�та�аналі-

тичної�запис�и�про�основні�рез�льтати,�до-

ся�н�ті���звітном��періоді,�з�поясненням�по-

зитивних�та�не�ативних�фа�торів,�що�вплин�-

ли�на�ви�онання�завдань�Державної�страте-

�ії,�а�та�ож�щоро���до�28�люто�о�затвердже-

но�о�звіт��з�оцін�и�рез�льтативності�реалі-

зації�Державної�страте�ії�за�підписом�Київ-

сь�о�о�місь�о�о��олови,�с�ріпленим�печат-

�ою,�Міністерств��ре�іонально�о�розвит��,

б�дівництва�та�житлово-�ом�нально�о��ос-

подарства�У�раїни.

6.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій

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

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

забезпечити�розміщення�затверджених�Ки-

ївсь�им�місь�им��оловою�звіт��про�ви�онан-

ня���2016-2017�ро�ах�завдань�Державної�стра-

те�ії�та�звіт��з�оцін�и�рез�льтативності�ре-

алізації�Державної�страте�ії�на�Єдином��веб-

порталі�територіальної��ромади�міста�Києва.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпо-

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

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

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

11.05.2016�№�311

ПЛАН РОБОТИ
з виконання у 2016�2017 роках завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

відповідальним за які визначено виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію)
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Найменування завдання Стратегії  Найменування заходу з
виконання Стратегії  

Дата
початку/

завершення
здійснення

заходу

Відповідальний за
виконання  

Інструменти
здійснення заходу  

Джерела та обсяги
фінансування*  

Терито$
ріальна

спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Індикатори результативності виконання
завдання

найменування
індикатора,

одиниця виміру

базове
значення

індикатора

прогнозоване
значення

індикатора

І. Удосконалення механізму планування регіонального розвитку

1 .Забезпечення розроблення та
затвердження планів заходів з реалізації
регіональних стратегій розвитку на 2015$
2017 роки

Розробка та подання на
затвердження Плану заходів на
2016$2018 роки з реалізації
Стратегії розвитку міста Києва
до 2025 року

2016 рік Департамент економіки та
інвестицій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
Комунальна науково$до$
слідна установа "Науково$
дослідний інститут
соціально$ економічного
розвитку міста Києва"

Стратегія розвитку
міста Києва до 2025
року, затверджена
рішенням Київської
міської ради від 15
грудня 2011 року 
№ 824/7060

Бюджет міста Києва м. Київ План заходів на
2016$ 2018 роки
з реалізації
Стратегії
розвитку міста
Києва до 2025
року

1 1

2.Розроблення інвестиційних програм
(проектів) регіонального розвитку на
основі планів заходів з реалізації
регіональних стратегій розвитку на 2016$
2017 роки

Підготовка пропозицій і
розроблення інвестиційних
проектів регіонального
розвитку за рахунок
державного, місцевого
бюджетів, державного фонду
регіонального розвитку та
інших джерел

Постійно Структурні підрозділи
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
районні в місті Києві
державні адміністрації

Стратегія розвитку
міста Кисва до 2025
року, затверджена
рішенням Київської
міської ради від 15
грудня 2011 року 
№ 824/7060

Бюджет міста Києва.
Державний фонд
регіонального
розвитку

М. Київ од. 50 50

II. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку

Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

3. Проведення інформаційно$
роз'яснювальної роботи та забезпечення
визначення переліку технічних завдань
на інвестиційні програми і проекти,
розроблення, подання на конкурс,
визначення критеріїв відбору,
проведення оцінки та конкурсного
відбору зазначених програм і проектів,
за результатами реалізації яких забезпе$
чується підвищення конкуренто$
спроможності та єдності регіонів, у тому
числі створення додаткових постійних
робочих місць, збільшення частки
інноваційної продукції у загальному
обсязі промислової продукції регіону,
підвищення продуктивності праці та
виробництва, енерго$ та
ресурсоефективності, якості послуг та
стандартів життя населення

Проведення роботи щодо
координації конкурсного
відбору інвестиційних програм і
проектів за рахунок коштів
державного фонду
регіонального розвитку

2016$2017
роки

Структурні підрозділи
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
районні в місті Києві
державні адміністрації

Стратегія розвитку
міста Кисва до 2025
року, затверджена
рішенням Київської
міської ради від 
15 грудня 2011 року 
№ 824/7060

Державний фонд
регіонального
розвитку, бюджет
міста Києва

м. Київ Кількість
програм,
(проектів), од.

5 5

Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС

4. Подання для конкурсного відбору
Мінрегіону проектів регіонального
розвитку, які можуть реалізовуватися за
рахунок коштів секторальної бюджетної
підтримки ЄС, розроблених відповідно
до завдань Стратегії, зокрема програм
регіонального розвитку, схвалених
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2015 р. №821

Подання для конкурсного
відбору Мінрегіону проектів
регіонального розвитку

2016$2017
роки

Структурні підрозділи
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
районні в місті Києві
державні адміністрації

Стратегія   розвитку
міста Києва до 2025
року, затверджена
рішенням Київської
міської ради від 
15 грудня 2011 року 
№ 824/7060

Кошти  cекторальної
бюджетної підтримки
ЄС, бюджет міста
Києва

м. Київ Кількість
проектів, од.

8 8

Розширення фінансування програм (проектів) регіонального розвитку через механізм державно$приватного партнерства

5. Проведення інформаційно$
роз'яснювальної і консультаційної
роботи з підготовки проектів державно$
приватного партнерства у регіонах,
здійснення популяризації механізму
державно$приватного партнерства,
зокрема засідань за круглим столом,
конференцій за участю представників
бізнесу

Формування, постійна
актуалізація та розміщення на
Єдиному веб$порталі
територіальної громади міста
Києва переліків земельних
ділянок, нежитлових
приміщень комунальної
власності територіальної
громади міста Києва та об'єктів
інфраструктури, які можуть
бути використані як внесок
міста у програми державно$
приватного партнерства

Постійно Департамент
промисловості та розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Комплексна київська
міська цільова
програма сприяння
розвитку підприєм$
ництва, промисло$
вості та споживчого
ринку на 2015$2018
роки, затверджена
рішенням Київської
міської ради від 16
квітня 2015 року
№409/1274

Не потребує
фінансування

м. Київ Кількість
проектів
державно$
приватного
партнерства, од.

15 15

Виконання та фінансування завдань Стратегії під час реалізації державних цільових, галузевих та бюджетних програм

6. Виконання завдань Стратегії
відповідно до цілей державної
регіональної політики на період 
до 2020 року:

1) розвиток інтелектуального капіталу, у
тому числі під час реалізації Державної
цільової соціальної програми підтримки
сім'ї до 2016 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2013 р. № 341

Реалізація заходів
спеціалізованого формування
"Інформаційно$тренінговий
центр соціальної роботи в
територіальній громаді міста
Києва"

2016$2017
роки

Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Міська цільова
програма "Діти. Сім'я.
Столиця на 2016$2018
роки", затверджена
рішенням Київської
міської ради 
від 1 1 лютого 2016
року № 90/90

Бюджет міста Києва,
інші джерела

м. Київ Кількість
охоплених осіб

550 600

2) підвищення рівня інноваційної та
інвестиційної спроможності регіонів, у
тому числі під час реалізації Державної
цільової науково$ технічної програми
розроблення і створення сенсорних
наукоємних  продуктів на 2008$2017
роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 5 грудня 2007 р. 
№ 1395   

2.1.Організація та проведення
регіонального етапу щорічного
Всеукраїнського конкурсу якості
продукції (товарів, робіт,
послуг) $ "100 кращих товарів
України" у місті Києві 

2016$2017
роки    

Департамент
промисловості та розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)   

Комплексна київська
міська цільова
програма сприяння
розвитку підприєм$
ництва, промисло$
вості та споживчого
ринку на 2015$2018
роки, затверджена
рішенням Київської
міської ради від 16
квітня 2015 року 
№ 409/1274

Не потребує
фінансування 

м. Київ    Кількість
проведених
заходів, од.    

2 2 
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2.2.Організація та проведення
конкурсу "Столичний стандарт
якості" в рамках Програми
"Київська якість" 

Бюджет міста Києва 2 2

2.3.Проведення круглих столів з
фахівцями України та
зарубіжних країн щодо питань
виходу продукції київських
підприємств на європейський
ринок 

Бюджет міста Києва 2 2

2.4. Організація та проведення
конкурсів "Кращий експортер
року"

Бюджет міста Києва 2 2

3) розвиток підприємницького
середовища та конкуренції на
регіональних товарних ринках, у тому
числі під час реалізації галузевої
програми реконструкції
гідроелектростанцій і будівництва нових
об'єктів гідроенергетики на період до
2020 року

Сприяння впровадженню
енергозберігаючих технологій
шляхом надання промисловим
підприємствам консультативної
та інформативної підтримки, в
тому числі участі в проведенні
презентацій, круглих столів та
семінарів з питання
впровадження
енергозберігаючого
обладнання

2016$2017
роки

Департамент
промисловості та розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Комплексна київська
міська цільова
програма сприяння
розвитку підприєм$
ництва,
промисловості та
споживчого ринку на
2015$2018 роки,
затверджена
рішенням Київської
міської ради від 16
квітня 2015 року
№409/1274

Власні кошти
підприємств 

м. Київ Кількість
проведених
заходів, од.

2 2

4) раціональне використання природно$
ресурсного потенціалу, збереження
культурної спадщини та найцінніших
природних територій

Проведення ремонтно$
реставраційних робіт із
пристосуванням на вул. Мала
Житомирська, 12$а; 12$б; 14$а;
14$б (міські садиби 
0. Мурашка)

2016$2017
роки

Департамент культури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Стратегія розвитку
міста Києва до 2025
року, затверджена
рішенням Київської
міської ради 
від 15 грудня 2011 року
№ 824/7060

Бюджет міста Києва м. Київ Кількість
об'єктів, од.

4 4

5) диверсифікація джерел
енергопостачання та підвищення рівня
енергоефективності в регіонах, у тому
числі під час реалізації галузевої
програми енергоефективності та
енергозбереження на період до 2017
року

Впровадження технологій
теплозабезпечення з
використанням альтернативних
видів палива: 
5.1. Впровадження
коопераційних технологій з
використанням альтернативних
видів палива на об'єктах
комунальної форми власності у
сфері комунальної
теплоенергетики;

Постійно Департамент житлово$
комунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації);
Публічне акціонерне
товариство "КИЇВЕНЕРГО"

Комплексна цільова
програма підвищення
енергоефективиості
та розвитку житлово$
комунальної
інфраструктури міста
Києва на 2016$2020
роки, затверджена
рішенням  Київської
міської ради від 17
березня 2016 року 
№ 232/232  

Залучені кошти м. Київ Кількість
когенераційних
установок, од.

1 2

5.2. Впровадження технологій,
що передбачають використання
теплових насосів, електричного
теплоакумуляційного обігріву та
гарячого водопостачання; 

Залучені кошти Кількість,
проектів, од. 

1 1 

5.3. Реконструкція котелень з
переведенням їх на
використання відновлюваних
джерел енергії та
альтернативних видів палива

Кошти інвесторів Кількість,
проектів, од. 

1 1 

6) створення умов для продуктивної
праці населення

Сприяти збереженню існуючих
робочих місць та розширенню
сфери прикладання праці за
рахунок створення нових
робочих місць, в тому числі
шляхом надання роботодавцям
компенсації єдиного
соціального внеску, допомоги
по частковому безробіттю

2016$2017
роки

Департамент соціальної
політики виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
Департамент
промисловості та розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
Департамент житлово$
комунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
Департамент транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
Київський міський центр
зайнятості, районні в місті
Києві державні
адміністрації із залученням
Спільного
представницького органу
роботодавців міста Києва

Програма зайнятості
населення м. Києва на
період до 2017 року,
затверджена
рішенням Київської
міської ради від 02
жовтня 2013 року
№27/9615

Фонд загально$
обов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття

м. Київ Чисельність
прийнятих на
роботу на
створені нові
робочі місця,
осіб

67000 70000

7) створення умов для розв'язання
нагальних проблем переселенців

Проведення роботи з
розв'язання нагальних проблем
переселенців

Постійно Департамент соціальної
політики виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
Управління праці та
соціального захисту
населення районних в місті
Києві державних
адміністрацій

Постанови Кабінету
Міністрів України від
01 жовтня 2014 року
№ 505 "Про надання
щомісячної адресної
допомоги внутрішньо
переміщеним особам
для покриття витрат
на проживання, в
тому числі на оплату
житлово$
комунальних послуг",
№509 "Про облік
внутрішньо
переміщених осіб",
№ 535 "Про
затвердження
Порядку
використання коштів,
що надійшли від
фізичних та
юридичних осіб для
надання одноразової
грошової допомоги
постраждалим
особам 
та внутрішньо
переміщеним 
особам"

Державний бюджет
України. кошти, що
надійшли від
фізичних та
юридичних осіб для
надання одноразової
грошової допомоги
постраждалим
особам та внутрішньо
переміщеним особам

м. Київ Засідання,
консультації, од.

У разі
потреби

У разі потреби

8) модернізація системи освіти Реалізація проекту "Сучасний
кабінет з природничих
дисциплін для
загальноосвітнього
навчального закладу"

2016$2017
роки

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Стратегія розвитку
міста Кисва до 2025
року, затверджена
рішенням Київської
міської ради 
від 15 грудня 2011 року 
№ 824/7060

Бюджет міста Києва м. Київ Кількість
навчальних
кабінетів, од.

30 30
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9) створення умов для формування
здорового населення, у тому числі під час
реалізації: Загальнодержавної цільової
соціальної програми протидії 
ВІЛ$інфекції/СНІДу на 2014$2018 роки;
галузевої програми стандартизації
медичної допомоги на період до 2020
року

Реалізація стратегічної
ініціативи "Здоровий киянин":
"Молодіжне таборування":
створення постійно діючого
осередку неформальної освіти
для молоді з метою пропаганди
здорового способу життя та
активного відпочинку

2016$2017
роки

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Стратегія розвитку
міста Києва до 2025
року, затверджена
рішенням Київської
міської ради від 15
грудня 2011 року №
824/7060

Державний фонд
регіонального
розвитку, бюджет
міста Києва

м. Київ Кількість молоді,
охопленої
заходами, осіб

5000 7000

10) соціокультурний розвиток Реалізація проекту "Реставрація
та реабілітація з технічним
переоснащенням і
реконструкцією прибудови
театрально$видовищного
закладу культури "Київський
національний академічний
театр оперети" (1 черга)

2016$2017
роки

Департамент культури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Стратегія розвитку
міста Києва до 2025
року, затверджена
рішенням Київської
міської ради від 15
грудня 2011 року 
№ 824/7060

Бюджет міста Києва м. Київ Кількість
об'єктів, од.

1 1

11) надання якісних послуг транспорту та
зв'язку, у тому числі в рамках реалізації
Державної цільової програми розвитку
міського електротранспорту на період до
2017 року, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України віл 29 грудня
2006 р. № 1855

Забезпечення стабільного
функціонування подальшого
розвитку міського
електротранспорту

Постійно Департамент транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
Комунальне підприємство
"Київпастранс"

Державна цільова
програма розвитку
міського електро$
транспорту на період
до 2017 року,
затверджена
постановою Кабінету
Міністрів України від
29 грудня 2006 року
№ 1855; Програма
економічного і
соціального розвитку
м. Києва на 2016 рік,
затверджена
рішенням Київської
міської ради від 22
грудня 2015 року 
№ 60/60

Державний бюджет,
бюджет міста Києва

м. Київ Кількість
трамвайних
вагонів, од.

3 3

Постійно Кредитна угода з
Європейським
банком реконструкції
і розвитку від 17
серпня 2007 року

Кредит
Європейського банку
реконструкції і
розвитку

Кількість
тролейбусів, од.

21 21

Постійно Державна цільова
програма розвитку
міського електро$
транспорту на період
до 2017 року,
затверджена
постановою Кабінету
Міністрів України від
29 грудня 2006 року
№ 1855; Комплексна
міська цільова
програма розвитку
транспортної
інфраструктури на
2016$2018 роки,
схвалена
розпорядженням
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від 03
грудня 2015 року 
№ 1176

Державний бюджет,
бюджет міста Києва 

Кількість
трамвайних
вагонів, од.

8 8

Державний бюджет,
бюджет міста Києва

Кількість
тролейбусів, од. 

28 28 

12) надання якісних житлово$
комунальних послуг, забезпечення
житлом, у тому числі під час реалізації:
Загальнодержавної цільової програми
"Питна вода України" на 2011 $2020 роки;
Державної цільової соціально$
економічної програми будівництва
(придбання) доступного житла на 2010$
2017 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 11
листопада 2009 р. № 1249; Державної
програми забезпечення молоді житлом
на 201 3$2017 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2012 р. № 967; галузевої
програми "Стандартизація та технічне
регулювання у сфері житлово$
комунального господарства 
на 2009$2020 роки"

Надання якісних житлово$
комунальних послуг,
забезпечення житлом, у тому
числі під час реалізації: 
12.1. Загальнодержавної
цільової програми "Питна вода
України" на 2011$2020 роки;

2016$2017
роки

Департамент житлово$
комунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації) 

Цільова програма
"Питна вода міста
Києва на 2011$2020
роки", затверджена
рішенням Київської
міської ради від 04
листопада 2010 року
№ 220/5032 

Бюджет міста Києва,
Державний бюджет,
кошти підприємств,
кошти інвесторів

м. Київ Середній
показник
аварійності на
окремих
водогонах
(аварій/рік на
100 км
трубопроводів)

52 48

12.2. Державної цільової
соціально$економічної
програми будівництва
(придбання) доступного житла
на 2010$2017 роки,
затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 11
листопада 2009 р. № 1249;

Департамент будівництва
та житлового забезпечення
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
Департамент будівництва
та житлового забезпечення
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Програма
будівництва
(придбання)
доступного житла 
у м. Києві 
на 2010$2017 роки,
затверджена
рішенням Київської
міської ради від 16
вересня 2010 року
№30/4842

Бюджет міста Києва,
Державний бюджет,
кошти населення

% освоєння
виділених
коштів

100 100 

12.3. Державної програми
забезпечення молоді житлом на
2013$2017 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів
України від 24 жовтня 2012 р. №
967;

Департамент будівництва
та житлового забезпечення
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Положення про
порядок фінансово$
кредитної підтримки
молодих сімей та
одиноких молодих
громадян на будів$
ництво (реконструк$
цію) житла в місті
Києві, затверджене
рішенням Київської
міської ради від 18
листопада 2004 року
№570/1980

Бюджет міста Києва % укладених
кредитних
договорів, які
знаходяться на
обслуговуванні
(на кінець
звітного періоду)

100 100

13) створення умов для зміцнення
зв'язків між регіонами та громадами  

13.1. Організація та участь у
виставкових заходах в Україні 

2016$2017
роки   

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)   

Міська цільова
програма розвитку
туризму в місті Києві
на 2016$2018 роки,
затверджена
рішенням Київської
міської ради  від 1 1
лютого  2016 року
№91/91; Стратегія
розвитку міста Києва
до 2025 року,
затверджена
рішенням Київської
міської ради від 15
грудня 2011 року №
824/7060

Бюджет міста Києва місто Київ   Кількість
проведених
заходів, од.

4 4

13.2. Організація рекламно$
інформаційних турів для
представників туристичної
галузі та засобів масової
інформації до міста Києва 

Бюджет міста Києва 16 16

13.3. Підготовка та видання
інформаційно$рекламної
продукції

Бюджет міста Києва % 100% від
заплано$
ваної
кількості
рекламно$
інформацій$
ної продукції

100% від
запланованої
кількості
рекламно$
інформа$
ційної
продукції

ІІІ. Вдосконалення процесу проведення моніторингу та оцінки регіонального розвитку

7. Проведення моніторингу та оцінки
результативності реалізації регіональних
стратегій розвитку та планів заходів з їх
реалізації, оприлюднення, підготовка
звітів про їх результати

Підготовка щорічного звіту з
оцінки результативності
реалізації Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року,
надання інформації Київській
міській раді та розміщення на
Єдиному веб$порталі
територіальної громади міста
Києва

Щороку до
25 лютого

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
структурні підрозділи
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Стратегія розвитку
міста Києва до 2025
року, затверджена
рішенням Київської
міської ради 
від 15 грудня) 2011
року № 824/7060

Не потребує
фінансування

м. Київ од. 2 2
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8. Проведення моніторингу стану
виконання завдань, наведених у пункті
10 цього плану заходів, та подання
Мінрегіону інформації про стан,
перспективи та проблеми щодо їх
виконання

Підготовка звітів про виконання
завдань, наведених у пункті 10
цього плану заходів, та надання
інформації Мінрегіону

Щопівроку
до 28 лютого
та до 30
серпня

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
структурні підрозділи
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Постанова Кабінету
Міністрів України від
11 листопади 2015
року №931

Не потребує
фінансування

м КИЇВ од. 4 4

9. Розроблення та подання на розгляд
Уряду проектів актів Кабінету Міністрів
України щодо порядку і методики
обрахування індексу
конкурентоспроможності регіонів та
індексу регіонального людського
розвитку та розрахунку їх прогнозних
значень на період до 2020 року (у разі
потреби)

Надання пропозицій до
проектів актів Кабінету Міністрів
України

До 1 жовтня
2016 року

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
структурні підрозділи
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

$ Не потребує
фінансування

м. Київ Надання
пропозицій

10. Подання Кабінету Міністрів України
за результатами проведення моніторингу
реалізації Стратегії пропозицій щодо
коригування завдань, продовження
періоду її дії (у разі потреби)

Надання пропозицій
зарезультатами проведення
моніторингу реалізації Стратегії

2017 рік Департамент економіки та
інвестицій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
структурні підрозділи
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адмінісірації)

Державна стратегія
регіонального
розвитку на період до
2020 року,
затверджена
постановою Кабінету
Міністрів України від
06 серпня 2014 року
№ 385

Не потребує
фінансування

м. Київ Надання
пропозицій

1 1. Проведення моніторингу стану
реалізації інвестиційних програм
(проектів) регіонального розвитку, у
тому числі у рамках державно$
приватного партнерства, та подання
Мінрегіону звіту про його результати

Підготовка звітів про реалізацію
інвестиційних програм
(проектів) регіонального
розвитку, у тому числі у рамках
державно$приватного
партнерства та надання
інформації Мінрегіону

Щопівроку
до 28 лютого
та до
30 серпня

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
структурні підрозділи
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)  

Постанова Кабінету
Міністрів України від
7 жовтня 2015 року
№821

Не потребує
фінансування

м. Київ од. 4 4

IV. Інституційне забезпечення регіонального розвитку

12. Визначення структурного підрозділу,
до повноважень якого належать питання
економічного, інвестиційного та/або
регіонального розвитку, відповідального
за впровадження проектів державно$
приватного партнерства у регіоні,
підготовку та реалізацію програм
(проектів) регіонального розвитку,
проведення навчальних семінарів для їх
працівників та забезпечення здійснення
ними інформаційно$роз'яснювальної
роботи з відповідних питань на
регіональному рівні

Підготовка проекту
розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) про визначення
відповідального структурного
підрозділу

Постійно Департамент економіки та
інвестицій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Постанова Кабінету
Міністрів України від
7 жовтня 2015 року 
№ 821 

Не потребує
фінансування

м. Київ Кількість
структурних
підрозділів

1 1

*�Обся�и�та�джерела�фінанс�вання�заходів�б�д�ть��точнені���звітах�про�ви�онання�завдань�Державної�страте�ії�ре�іонально�о�розвит���У�раїни�на�період�до�2020�ро���відповідно�до

обся�ів,�передбачених���бюджетах�на�відповідний�рі�.

Керівник апарату В. Бондаренко  

Додато��1�

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

11.05.2016�№�311��

ЗВІТ 
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року за перше півріччя 20 ____ року/за 20____  рік 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наймен�вання�стр��т�рно�о�підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�що�забезпеч�є�ви�онання�План��роботи�з�ви�онання�

��2016-2017�ро�ах�завдань�Державної�страте�ії�ре�іонально�о�розвит���на�період�до�2020�ро��),�за�я�і�визначено�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь���місь���державн��адміністрацію)�

Найменування цілі Стратегії Найменування індикатора,
одиниця виміру

Базове значення індикатора Прогнозне значення індикатора Фактичне значення індикатора Стан виконання індикатора (з
порівняльною оцінкою
фактичного і прогнозного
значення)

Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного
значення індикатора (з
поясненням причини їх
виникнення та зазначенням
механізму вирішення)

Наймену$
вання

завдання
Стратегії  

Найменуван$
ня заходу*  

Дата
початку/

завершення
здійснення

заходу  

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання** Індикатори результативності виконання завдання Стан
виконання
завдання (з
порівняль$

ною оцінкою
фактично

виконаного і
заплано$
ваного)  

Проблемні
питання, їх

вплив на
виконання
завдання (з
поясненням
причини їх

виникнення та
зазначенням

механізму
вирішення)  

назва, дата та номер рішення
про реалізацію програми
(проекту) регіонального

розвитку, що реалізується в
рамках заходу

обсяг фінансування,
передбачений програмою
(проектом) регіонального

розвитку, що реалізується в
рамках заходу

фактично профінансований
обсяг коштів за програмою
(проектом) регіонального

розвитку, що реалізується в
рамках заходу  

тих, шо діють
з початку

виконання
завдання

тих, що
затверджені у

звітному
періоді

з початку
реалізації
профами
(проекту)

за звітний
період

з початку
реалізації
профами
(проекту)

за звітний
період

найменування
індикатора,

одиниця
виміру

прогнозоване
значення

індикатора

фактичне
значення

індикатора

відхилення
(+/$)

*�Наймен�вання�заход�,�передбачено�о�Планом�роботи��з�ви�онання���2016-2017�ро�ах��завдань�Державної�страте�ії�ре�іонально�о�розвит���на�період�до�2020�ро��.

**�Фінансове�забезпечення�може�здійснюватися�за�рах�но���оштів�державно�о�фонд��ре�іонально�о�розвит��,�державно�о�бюджет�,�бюджет��міста�Києва,�зал�чених��оштів,�власних

�оштів�підприємств,��оштів�інвесторів�та�інших�джерел�не�заборонених�за�онодавством.

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�11.05.2016�№�311��

ЗВІТ 
з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року за 20___ рік 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наймен�вання�стр��т�рно�о�підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�що�забезпеч�є�ви�онання�План��роботи�з�ви�онання�

��2016-2017�ро�ах�завдань�Державної�страте�ії�ре�іонально�о�розвит���на�період�до�2020�ро��)�

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про проведення спортивно�масового заходу  «Київський марафон 
(Kyiv Euro Marathon)»

Розпорядження № 315 від 12 травня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та проведення в Києві не�

державних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та ін�
шого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, з метою популяризації та роз�
витку фізичної культури і спорту у місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив���ромадсь�ої�ор�анізації�«ТОП

РАННЕРЗ»�щодо�проведення�в�м.�Києві�15�травня�2016�ро-

���з�08.30�до�15.45�спортивно-масово�о�заход��«Київсь�ий

марафон�(Kyiv�Euro�Marathon)»�(далі —�Захід)�за�маршр�-

том:�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а,�55�(НСК�«Олімпійсь�ий»)

через�Північні�ворота —�в�л.�Са�са�ансь�о�о —�в�л.�Шота

Р�ставелі —�в�л.�Жилянсь�а —�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а

до�станції�метро�«Либідсь�а» —�розворот�перед�в�л.�Івана

К�дрі —�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а —�в�л.�Фіз��льт�рна—

фініш�НСК�«Олімпійсь�ий»�через�Південні�ворота�(за�алом7

�іл�по�6000�м).

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за�під�отов���та

проведення�Заход��взяла�на�себе��ромадсь�а�ор�анізація

«ТОП�РАННЕРЗ».

3.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�о-

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

жавної�адміністрації)�сприяти�вирішенню�ор�анізаційних

питань,�пов’язаних�з�проведенням�Заход�.

4.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

трації)�забезпечити�чер��вання�бри�ад�е�стреної�(швид�ої)

медичної�допомо�и�під�час�проведення�Заход�.

5.Просити�Головне��правління�Національної�поліції���м.

Києві�та��правління�патр�льної�поліції���м.�Києві�забезпе-

чити:

5.1.�Охорон���ромадсь�о�о�поряд���з�пере�риттям�р�х�

транспорт��під�час�проведення�Заход��15�травня�2016�ро-

���з�08.30�до�15.45�за�маршр�том,�зазначеним�в�п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�та�15�травня�2016�ро���з�03.00�до�07.30

(на�період�монтаж�/демонтаж���онстр��цій).

5.2.�С�проводження�автомобілями�патр�льної�сл�жби

�часни�ів�Заход��Києвом�за�маршр�том,�зазначеним�в�п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження.

6.�Громадсь�ій�ор�анізації�«ТОП�РАННЕРЗ»�забезпечити

дотримання�Правил�бла�о�строю�міста�Києва,�затвердже-

них�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро-

���№ 1051/1051,�під�час�під�отов�и�та�проведення�Заход��і

відновлення�пор�шено�о�бла�о�строю���зв’яз���з�встанов-

ленням�сценічних��онстр��цій�15�травня�2016�ро���з�03.00

до�07.30�(на�період�монтаж�/демонтаж���онстр��цій).

7.�Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онав-

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

ної�адміністрації)���встановленом��поряд���внести�зміни��

робот��маршр�тів�наземно�о�пасажирсь�о�о�транспорт�,

шлях�слід�вання�я�их�проходить�в�лицями,�де�б�де�прово-

дитися�Захід.

8.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�Старостен�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 травня 2013 року

№ 747 «Про реконструкцію вул. Вербової на ділянці від станції метро 
«Петрівка» до вул. Набережно�Рибальської в Оболонському районі»

Розпорядження № 314 від 12 травня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній

рух», статті 19 Закону України «Про автомобільні дороги», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

трації)�від�21�травня�2013�ро���№ 747�«Про�ре�онстр��-

цію�в�л.�Вербової�на�ділянці�від�станції�метро�«Петрів-

�а»�до�в�л.�Набережно-Рибальсь�ої�в�Оболонсь�ом�

районі»�та�і�зміни:

��за�олов���та�в�те�сті�розпорядження�слова�«ре�он-

стр��цію�в�л.�Вербової�на�ділянці�від�станції�метро�«Пет-

рів�а»�до�в�л.�Набережно-Рибальсь�ої�в�Оболонсь�ом�

районі»�в��сіх�відмін�ах�замінити�словами�«ре�онстр��-

цію�в�л.�Вербової�на�ділянці�від�в�л.�Набережно-Рибаль-

сь�ої�до�б�дин���№ 26�на�Мос�овсь�ом��проспе�ті�в�Обо-

лонсь�ом��районі»���відповідних�відмін�ах.

Голова В. Кличко

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â — 2 ðîêè
364 äí³.
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïå-

ðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêó-
ìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ
äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çà-
êîíîäàâñòâîì).
Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçè-
ö³¿ ïåðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäà-
òîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³é-
ñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîì-
ïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå
ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñ-
ëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³
Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;
- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é
ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó)
âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ

ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó
³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàí-
íÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³,
ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà
ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;
- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëî-
ã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë
îõîðîíè ïðàö³;
- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷-
íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàç-
íà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðè-
äè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâ-
íèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷-
íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå
á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷-
íèìè îñîáàìè:
- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì
÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçîâèé âèòÿã ç
ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ

îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30
äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äî-
õîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³-
çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.
3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ
êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ
ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 08.06.2016 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 523 îá 14.30. Äîêóìåíòè ïðî-
øíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäà-
þòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà êîí-
êóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåí-
äåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñ-
íèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîí-
êóðñ³ — 03.06.2016 (êàá.510). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³í-
ôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðå-
ùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèº-
âà, ê. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.
×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00; 
â ïò. — ç 9.00 äî 16.45.

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè Ðåêâ³çèòè 
(áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ

ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè

Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,
ãðí (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â âåëèêî¿ â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè (òåë. 401-96-20)

1
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 54,50 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. ×åð-

âîíîôëîòñüêà, 26 ê. 1 (1 ïîâåðõ)
Ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè 5509,00 11018,00

ð/ð: 35419001024864 
ÃÓ ÄÊÓ ó ì. Êèºâ³ 

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 05492309

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Áåññàðàáñüêèé ðèíîê" (òåë. 234-92-07)

2
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 34,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: Áåññàðàá-

ñüêà ïë. 2 (1 ïîâåðõ)

1. Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàê-
öèçíî¿ ãðóïè

2. Êàôå, ùî çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèç-
íî¿ ãðóïè

3.Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

30733,33 61466,66

ð/ð: 26007014061808 
ÀÒ "Óêðåêñ³ìáàíê" â ì. Êèºâ³

ÌÔÎ: 380333 
ªÄÐÏÎÓ: 05587984

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" (òåë. 234-23-24)

3
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 50,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Çàñëî-
íîâà Êîñòÿíòèíà, 16 ë³ò. Á (1, 2 ïîâåðõè)

Íàäàííÿ ïîáóòîâèõ ïîñëóã 3288,71 6577,42 ð/ð: 2600067759 
Áàíê: ÀÁ "Óêðãàçáàíê"

ì. Êèºâà
ÌÔÎ: 320478

ªÄÐÏÎÓ: 033665004
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 14,90 êâ. ì çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ìà-

ÿêîâñüêîãî, 47 ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

1. Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó
2. Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó òîâàð³â äè-

òÿ÷îãî àñîðòèìåíòó
2173,33 4346,66

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 3 (òåë. 512-25-67)

5
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 32,60 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Çàïî-

ðîæöÿ Ïåòðà, 26 ê. 2 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó
îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â

4160,33 8320,66

ð/ð 35428201049630
ÃÓ ÄÊÑÓ ì. Êèºâà 

ÌÔÎ: 820019
ªÄÐÏÎÓ: 05415958

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî

ïðîäàæ îá'ºêò³â ïðàâà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà:

øëÿõîì âèêóïó:

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 21,4 êâ. ì íà âóë. Êîøèöÿ, 4-À, ë³ò."À" ïðèâàòèçîâàíî

ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà 297 480 (äâ³ñò³ äåâ'ÿíîñòî ñ³ì òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò)

ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

-íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 20,1 êâ.ì íà âóë.Ñì³ëÿíñüêà,8, ë³ò."À"ïðèâàòèçîâàíî

ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà 544 368 (ï'ÿòñîò ñîðîê ÷îòèðè òèñÿ÷³ òðèñòà ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì)

ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 81,1 êâ. ì íà âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 39, ë³ò. "À"

ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 1 533 120 (îäèí ì³ëüéîí ï'ÿòñîò òðèäöÿòü

òðè òèñÿ÷³ ñòî äâàäöÿòü) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 63,8 êâ. ì íà áóëüâ. Ëåïñå ²âàíà, 87, ë³ò. "À"

ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 1 111 560 (îäèí ì³ëüéîí ñòî îäèíàäöÿòü

òèñÿ÷ ï'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ áóä³âë³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1 046,7 êâ. ì íà âóë. Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüêà,

10, ë³ò."À","Á","Â","Ã","Ä" ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 35 430 000 (òðèäöÿòü

ï'ÿòü ì³ëüéîí³â ÷îòèðèñòà òðèäöÿòü òèñÿ÷) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

-íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 641,0 êâ.ì íà âóë. Ãîãîë³âñüêà,39,ë³ò."À"ïðèâàòèçîâàíî

þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 11 142 000 (îäèíàäöÿòü ì³ëüéîí³â ñòî ñîðîê äâ³ òèñÿ÷³)

ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³:

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ï³äâàë) ïëîùåþ 56,5 êâ. ì íà âóë. Àðñåíàëüíà, 1, ë³ò. "À"

ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 654 720 (ø³ñòñîò ï'ÿòäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ ñ³ìñîò

äâàäöÿòü) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ï³äâàë) ïëîùåþ 70,2 êâ. ì íà âóë. Ìàëà Æèòîìèðñüêà, 9,

ë³ò."Á" ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 640 668 (ø³ñòñîò ñîðîê òèñÿ÷ ø³ñòñîò

ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ï³äâàë) ïëîùåþ 74,8 êâ. ì íà âóë. Ìàëà Æèòîìèðñüêà, 15,

ë³ò. "À" ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà 678 804 (ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷

â³ñ³ìñîò ÷îòèðè) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (â òîìó ÷èñë³ ï³äâàë) ïëîùåþ 263,6 êâ. ì íà âóë.Àíòîíîâè÷à,

3, ë³ò. "Á" ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 2 563 680 (äâà ì³ëüéîíè ï'ÿòñîò

ø³ñòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ áóä³âë³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 987,8 êâ. ì íà âóë. Êàéñàðîâà, 7, ë³ò. "Á", "Â",

"Ã", "Ä", "Å", "ª", "È" ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 3 832 500 (òðè ì³ëüéîíè

â³ñ³ìñîò òðèäöÿòü äâ³ òèñÿ÷³ ï'ÿòñîò) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

-íåæèëà áóä³âëÿ ïëîùåþ 194,0 êâ.ì íà âóë.×îðíîáèëüñüêà,8, ë³ò."À"ïðèâàòèçîâàíî

þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 2 255 400 (äâà ì³ëüéîíè äâ³ñò³ ï'ÿòäåñÿò ï'ÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà)

ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ.

- Ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³, ñåð³ÿ òà íîìåð: 17301822, âèäàíå

04.02.2014 íà îá'ºêò íåðóõîìîãî ìàéíà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹ 1 ïî

¹ 6 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 1à) (â ë³ò. À) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 43,5 êâ.ì, àä-

ðåñà: ì. Êè¿â, âóëèöÿ Âîðîâñüêîãî (Øåâ÷åíê³âñüêèé ð-í), áóäèíîê 14, âè-

äàâíèê: Ðåºñòðàö³éíà ñëóæáà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³

ââàæàòè íåä³éñíèì ó çâ'ÿçêó ç éîãî âòðàòîþ;

- ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³, ñåð³ÿ òà íîìåð: 14609314, âèäàíå

13.12.2013 íà îá'ºêò íåðóõîìîãî ìàéíà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹ 1 ïî

¹ 7 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 60) (â ë³ò. À) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 137,4 êâ.ì,

àäðåñà: ì. Êè¿â, âóëèöÿ Áàðáþñà Àíð³, áóäèíîê 58/1, âèäàâíèê: Ðåºñòðà-

ö³éíà ñëóæáà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³ ââàæàòè íåä³é-

ñíèì ó çâ'ÿçêó ç éîãî âòðàòîþ.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 47551

18 òðàâíÿ 2016 ð.
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²
Ó ì³ñò³ ç’ÿâèòüñÿ ñêâåð 
³ìåí³ ²âàíà Ìèêîëàé÷óêà

ÄÎ Ð²×ÍÈÖ² â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ âèäàòíîãî óêðà¿í-
ñüêîãî ê³íîàêòîðà, ê³íîðåæèñåðà ³ ñöåíàðèñòà ²âàíà
Ìèêîëàé÷óêà ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü îáëàøòóâàòè ñêâåð,
ÿêèé íîñèòèìå éîãî ³ì’ÿ. Ä³ëÿíêà çíàõîäèòüñÿ âçäîâæ
ïðîñïåêòó Âîçç’ºäíàííÿ ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³.
«Öå ñâîºð³äíèé ïîäàðóíîê êèÿíàì íà çãàäêó ïðî â³-
äîìó ïîñòàòü, óêðà¿íñüêîãî òâîðöÿ. Â³äðàçó çàçíà-
÷ó, ùî ñêâåð çíàõîäèòèìåòüñÿ ïîðó÷ ç áóäèíêîì, â
ÿêîìó ðàí³øå ïðîæèâàâ ñàì ²âàí Âàñèëüîâè÷. Ñüî-
ãîäí³ òóò ùå ìåøêàº éîãî äðóæèíà»,— çàçíà÷àº ³í³-
ö³àòîð ñòâîðåííÿ çåëåíî¿ çîíè, äåïóòàò Êè¿âðàäè
Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ.

Ñêâåð ïëàíóþòü îáëàøòóâàòè äî 15 ÷åðâíÿ, ñàìå
òîä³ âèïîâíþºòüñÿ 75 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ²âà-
íà Ìèêîëàé÷óêà �

22-24 ÊÂ²ÒÍß â ì. Á³ëà Öåðêâà
òðèâàâ âñåóêðà¿íñüêèé ñåì³íàð
çà ó÷àñòþ â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷-
íèõ êëóá³â — «Êóçíÿ çàõèñíèê³â
Óêðà¿íè». Ç³áðàííÿ â³äáóëîñÿ â
ðàìêàõ ïëàíó íàö³îíàëüíî-ïàò-
ð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³ íà
2016 ð³ê çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåí-
íÿì ÊÌÓ. Ãîëîâíèìè îðãàí³çàòî-
ðàìè ñòàëè «Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºä-
íàííÿ â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íèõ

îðãàí³çàö³é» (ÂÎÂÏÎ) ïðè ñïðè-
ÿíí³ Ì³íìîëîäüñïîðòó Óêðà¿íè
òà óïðàâë³ííÿ ìîëîä³ òà ñïîðòó
ÊÎÄÀ.

«Ìåòà çàõîäó — ðîçâèòîê â³éñü-
êîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³-
òåé òà ìîëîä³ â ðåã³îíàõ Óêðà¿í³
÷åðåç ï³äãîòîâêó òà ïåðåï³äãîòîâ-
êó ³íñòðóêòîðñüêîãî ñêëàäó â³éñü-
êîâî-ïàòð³îòè÷íèõ îðãàí³çàö³é,
çá³ëüøåííÿ ÷èñëà â³éñüêîâî-ïàò-

ð³îòè÷íèõ îñåðåäê³â ³ çàëó÷åííÿ
äî ðîáîòè ç ìîëîääþ ó÷àñíèê³â
ÀÒÎ»,— ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» êî-
îðäèíàòîð ÂÎÂÏÎ Þð³é Ïóñòîâ³é.

Çà éîãî ñëîâàìè, ó÷àñòü â ðî-
áîò³ «Êóçí³ çàõèñíèê³â Óêðà¿íè»
âçÿëè 100 ïðåäñòàâíèê³â ³ç 22 ðå-
ã³îí³â Óêðà¿íè, ÿê³ º êåð³âíèêàìè
â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íèõ êëóá³â,
îá’ºäíàíü ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà ìîëî-
ä³æíèõ îðãàí³çàö³é.

Çàãàëîì ñåì³íàð ïðîõîäèâ íà
áàç³ êîìóíàëüíîãî âèùîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿
ðàäè «Àêàäåì³¿ íåïåðåðâíî¿ îñâ³-
òè» (ì. Á³ëà Öåðêâà). Òóò ïðîòÿãîì
òðüîõ äí³â òðèâàëè òåîðåòè÷í³ ³
ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ç òàêèõ íàïðÿì-
ê³â: ìåòîäè íàö³îíàëüíî-ïàòð³î-
òè÷íîãî âèõîâàííÿ, óêðà¿íñüêèé
âïîðÿä ³ öåðåìîí³àëè, â³êîâà ïñè-
õîëîã³ÿ, øêîëà âèæèâàííÿ ÿê îñíî-
âà çàãàðòóâàííÿ ìîëîä³, äîìåäè÷-
íà ï³äãîòîâêà çà ñòàíäàðòàìè 
ÍÀÒÎ, ô³çè÷íå çàãàðòóâàííÿ ÷å-
ðåç â³éñüêîâèé ðóêîïàøíèé á³é,
ïñèõîëîã³÷íèé òðåí³íã ç ë³äåðñòâà
òà íîâ³òí³ àñïåêòè â³éñüêîâî¿ ï³ä-
ãîòîâêè çà ñòàíäàðòàìè ÍÀÒÎ. Òà-
êîæ äëÿ ó÷àñíèê³â áóëè îðãàí³çî-
âàí³ òàêòè÷í³ íàâ÷àííÿ ç âèêî-
ðèñòàííÿì ïåéíòáîëüíîãî îáëàä-
íàííÿ �

Ïîòÿã ìåòðî ðîçìàëþâàëè

Ó×ÎÐÀ ïðåçåíòóâàëè «ïîäàðóíîê» ìåøêàíöÿì ñòî-
ëèö³ äî Äíÿ Êèºâà â³ä â³äîìîãî ³ñïàíñüêîãî õóäîæ-
íèêà Kenorà. Ó ðàìêàõ ïðîåêòó Art United Us ìèòåöü
ðîçìàëþâàâ ö³ëèé ïî¿çä ìåòðî.

Kenor Martinez Vanbergen — ìèòåöü ç Áàðñåëîíè,
ÿêèé ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ÿñêðàâîìó ãåîìåòðè÷íîìó
æèâîïèñ³, ùî äàðóº âóëèöÿì âèíÿòêîâèé íàñòð³é.
Éîãî ìóðàëè ìîæíà ïîáà÷èòè â Ïîëüù³, Í³ìå÷÷èí³,
Äàí³¿, Ôðàíö³¿ òà â áàãàòüîõ ì³ñòàõ ²ñïàí³¿.

«Çàì³ñòü ñ³ðîãî ïîòÿãó íà ÷åðâîí³é ë³í³¿ ï³äçåì-
êè ç’ÿâèâñÿ âåñåëèé, â ñòèë³ Kenora, ïî¿çä ç ÿñêðà-
âîþ àáñòðàêö³ºþ. Ñõîæèé ïîäàðóíîê ìèòåöü çðîáèâ
äëÿ Ãîëëàíä³¿. Âçàãàë³ íàø ïðîåêò Art United Us íà-
ö³ëåíèé íà òå, ùîá ïåðåâò³ëèòè ñ³ð³ ñïàëüí³ ðàéîíè
íà æèòòºðàä³ñí³ òà ÿñêðàâ³»,— ãîâîðèòü çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ëëÿ Ñàãàéäàê.

Òàêîæ êóðàòîð ïðîåêòó Art United Us Ãåî Ëåðîñ
íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî äî ê³íöÿ ðîêó ïëàíóºòüñÿ ðîç-
ìàëþâàòè ùå 3-4 ïîòÿãè �

«Êè¿âåíåðãî» â³äêðèëî ìîá³ëüí³ îô³ñè

ÊÈßÍÈ ìîæóòü ñêîðèñòàòèñü
çðó÷íèì ñåðâ³ñîì â³ä «Êè¿â-
åíåðãî» — ìîá³ëüíèìè öåíòðà-
ìè îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â. Ñåð-
â³ñ äîçâîëÿº ñïîæèâà÷àì îïåðà-
òèâíî îòðèìàòè ïîñëóãè íåïî-
äàë³ê ¿õ äîì³âîê.

Çà äîïîìîãîþ òàêèõ îá’ºêò³â
êèÿíè ìîæóòü:

— îòðèìàòè êîíñóëüòàö³¿ ç
ïèòàíü íàäàííÿ ïîñëóã;

— ïåðåäàòè äîêóìåíòè äëÿ
îôîðìëåííÿ ïàïåðîâèõ âåðñ³é
äîãîâîð³â íà îïàëåííÿ, ãàðÿ÷å
âîäîïîñòà÷àííÿ òà åëåêòðîåíåð-
ã³þ;

— ïåðåäàòè äîêóìåíòè äëÿ
ðåºñòðàö³¿ òà ïåðåðåºñòðàö³¿ ï³ëüã;

— íàïèñàòè çàÿâó íà îïëîì-
áóâàííÿ ë³÷èëüíèê³â ãàðÿ÷î¿ âîäè.

«Êè¿âåíåðãî» ³íôîðìóâàòè-
ìå êèÿí ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ðîáî-
òè ìîá³ëüíèõ öåíòð³â îáñëóãî-

âóâàííÿ çà äîïîìîãîþ îãîëî-
øåíü íà ï³ä’¿çäàõ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â, íà ñòîð³íö³ «Êîíòàêòè»
ñàéòó äëÿ êë³ºíò³â www. kyiv-
energo.ua, à òàêîæ íà ñòîð³íö³
êîìïàí³¿ ó Facebook (https://www.
facebook.com/kyivenergo/).

Ïëàí-ãðàô³ê ðîáîòè ìîá³ëüíèõ ÖÎÊ
íà òðàâåíü-ëèïåíü 2016 ðîêó:

21.05 âóë. Ïåðîâà, 18, á³ëÿ çóïèíêè òðîëåéáóñó ¹ 29, 50, 50 Ê
28.05 ïðîñï. Òè÷èíè, ì³æ áóäèíêàìè ¹3 òà ¹5, çóïèíêà àâòî-

áóñó ¹ 108,49
28.05 áóëüâ. Êîëüöîâà, 14, á³ëÿ ìàãàçèíó «ÀÒÁ»
04.06 âóë. Ìèëîñëàâñüêà, 23, ó äâîð³ áóäèíêó
08.06 âóë. Ñàáóðîâà, 5, á³ëÿ áîéëåðíî¿
11.06 ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 65, çóïèíêà àâòîáóñó «Ì³êðîðàéîí

¹ 9»
15.06 âóë. Ìèëîñëàâñüêà 12, çóïèíêà àâòîáóñó «Âóë. Ðàäóíñüêà»
25.06 âóë. Öâºòàºâî¿, 8, çóïèíêà òðîëåéáóñà «Ïàðê Ìîëîä³æíèé»
21.06 âóë. Áàëüçàêà, 77, çóïèíêà àâòîáóñó «Âóë. Ìàðèíè Öâºòàºâî¿»
02.07 âóë. Çàáîëîòíîãî, 20-à, á³ëÿ ÆÅÎ
09.07 âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 35, á³ëÿ áþâåòó
09.07 ïðîñï. Ãîëîñ³ºâñüêèé, 3, á³ëÿ á³áë³îòåêè Âåðíàäñüêîãî
16.07 âóë. Ì³ëþòåíêà, 11, á³ëÿ â³ää³ëåííÿ «Íîâî¿ ïîøòè ¹ 44»
23.07 âóë. Ïðèð³÷íà, 9, çà ìàãàçèíîì «ÀÒÁ»
23.07 âóë. ×îðíîáèëüñüêà, 15/4, á³ëÿ öåðêâè
30.07 âóë. Äàíèëà Ùåðáàê³âñüêîãî, 56 �

Êèÿíè çìîæóòü ïðîéòè òåñòóâàííÿ 
íà Â²Ë-³íôåêö³þ

ÄÎ 28 ÒÐÀÂÍß â ì³ñò³ ïðîâåäóòü
òåñòóâàííÿ íà Â²Ë-³íôåêö³þ. Çà
³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ, ãîëîâíà ìåòà àê-
ö³¿ — ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ
ùîäî ïðîáëåìè Â²Ë/ÑÍ²Äó, ïî-
äîëàííÿ áàð’ºð³â, ùî ïðèçâîäÿòü
äî ³íô³êóâàííÿ ÷åðåç íåîá³çíà-
í³ñòü, íåîáà÷ëèâ³ñòü òà áàéäó-
æ³ñòü. Êîìàíäà ïñèõîëîã³â, ìåä-
ñåñòåð, ñîöïðàö³âíèê³â òà âîëîí-
òåð³â ïðàöþâàòèìå á³ëÿ ñòàíö³é
ìåòðî, òîðãîâåëüíèõ öåíòð³â òà
â ì³ñöÿõ â³äïî÷èíêó.

Çàõîäè â³äáóâàòèìóòüñÿ çà àä-
ðåñàìè òà íàñòóïíèì ãðàô³êîì:

— 19.05.2016 ç 18.00 äî 22.00 —
Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, æèòëîâèé ìà-
ñèâ Òåðåìêè-2, âóë. Ëÿòîøèí-
ñüêîãî (ìàéäàí÷èê á³ëÿ ìàãàçè-
íó «Âåëèêà Êèøåíÿ»);

— 21.05.2016 ç 16.00 äî 22.00—
Äåñíÿíñüêèé ð-í (ìàéäàí÷èê á³-
ëÿ âõîäó äî ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â);

— 24.05.2016 ç 18.00 äî 22.00 —
Îáîëîíñüêèé ð-í, ì³êðîðàéîí
Âîäîã³í;

— 26.05.2016 ç 18.00 äî 22.00 —
Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, ñò. ìåòðî «Ëè-
á³äñüêà», âóë. Àíòîíîâè÷à, 176
(ìàéäàí÷èê á³ëÿ òîðãîâåëüíîãî
öåíòðó «Îêåàí Ïëàçà»);

— 28.05.2016 ç 16.00 äî 22.00 —
Äí³ïðîâñüêèé ð-í, Òðóõàí³â îñ-
òð³â (ìàéäàí÷èê á³ëÿ ï³øîõ³äíî-
ãî ìîñòó) �

«Êóçíÿ çàõèñíèê³â Óêðà¿íè»
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