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«ÌÈ ÂÈÐ²ØÈËÈ â³ä³éòè â³ä
îô³ö³éíîãî ôîðìàòó ³ ïðîâåñ-
òè öåé çàõ³ä ó íåôîðìàëüíî-
ìó äåìîêðàòè÷íîìó ñòèë³ ï³ê-
í³êà,— ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ.—
Ðîçïî÷íåòüñÿ ñâÿòî íà Ìè-
õàéë³âñüê³é ïëîù³ â ñóáîòó î 12.00, êîëè ãîñ-
òåé ïðèâ³òàþòü ìåð ì³ñòà Â³òàë³é Êëè÷êî, ãî-
ëîâà ïðåäñòàâíèöòâà ªÑ â Óêðà¿í³ ßí Òîìá³í-
ñüêèé, ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè
Ïàâëî Êë³ìê³í ³ â³öå-ïðåì’ºð ç ïèòàíü ºâðî-
³íòåãðàö³¿ ²âàííà Êëèìïóø-Öèíöàäçå. Ïðî-
òÿãîì äâîõ äí³â ïðàöþâàòèìå ê³ëüêà ñöåí.À ùå
áóäå ïðåäñòàâëåíî ïðîåêò «Êè¿â òóðèñòè÷-
íèé». Ïàì’ÿòàéìî, ùî âñå ïî÷èíàºòüñÿ ó Êè-
ºâ³. Öüîãîð³÷ ìè âïåðøå âëàøòóºìî áåçêîø-
òîâí³ åêñêóðñ³¿ ñòîëèöåþ óêðà¿íñüêîþ é àíã-
ë³éñüêîþ ìîâàìè, êóë³íàðí³ ìàéñòåð-êëàñè,
3D-åêñêóðñ³þ ºâðîïåéñüêèìè ì³ñòàìè.

Çâåðíóâ óâàãó ïàí Ðåçí³êîâ ³ íà ùå îäíó
çíàêîâó ïîä³þ, ùî â³äáóäåòüñÿ ó íåä³ëþ î 12.00.

«Ñüîãîäí³ âñ³ ºâðîïåéñüê³ ôóòáîëüí³ ôàíè
ãîòóþòüñÿ äî ñâÿòà ªâðî-2016, ùî â³äáóäåòüñÿ
ó Ôðàíö³¿. Çá³ðíà êîìàíäà Óêðà¿íè â³äïðàâëÿ-
òèìåòüñÿ òóäè ñàìå 22 òðàâíÿ ç Ìèõàéë³âñüêî¿
ïëîù³. Â³òàòèìóòü íàøèõ õëîïö³â ìåð Êèºâà
Â³òàë³é Êëè÷êî, ì³í³ñòð ñïîðòó ²ãîð Æäàíîâ ³
íàøà øàíîâíà ãîñòÿ — Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíî-
âàæíèé Ïîñîë Ôðàíö³¿ â Óêðà¿í³ ïàí³ ²çàáåëü
Äþìîí»,— ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ Äí³â ªâðîïè ó Êèºâ³
â³äáóäåòüñÿ ïîíàä 30 ð³çíîìàí³òíèõ çàõîä³â.
Íà îêðåì³é ëîêàö³¿ ïðåäñòàâíèêè ºâðîïåé-
ñüêèõ äåðæàâ ïðåçåíòóâàòèìóòü ³íòåðàêòèâí³
òà òâîð÷³ ïðîåêòè â³ä ïîñîëüñòâ ³ íàö³îíàëü-
íèõ êóëüòóðíèõ öåíòð³â. Íà ê³ëüêîõ ñöåíàõ
íîí-ñòîï òðèâàòèìóòü âèñòóïè ó÷àñíèê³â ôåñ-
òèâàëþ âóëè÷íî¿ ìóçèêè Street Music Day, ïî-
åò³â, òåàòðàëüí³ âóëè÷í³ øîó. Ñòîëè÷í³ á³áë³î-
òåêè çíàéîìèòèìóòü ³ç ïóíêòàìè ºâðîïåéñüêî¿
³íôîðìàö³¿, ïðîâîäèòèìóòü â³êòîðèíè òà ï³-
øîõ³äí³ ïðîãóëÿíêè, à â FoodTruck-çîí³ ìîæ-
íà áóäå ñêóøòóâàòè ñòðàâè ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó.
Àëêîãîëü íà ëîêàö³ÿõ ïðîäàâàòèñÿ íå áóäå.

Âëàñíó ïðîãðàìó ïðåäñòàâëÿòü óêðà¿íñüê³
ñïîðòñìåíè, ÿê³ âèñòóïàþòü ó âóëè÷íèõ âèäàõ
ñïîðòó (workout, parkour, ðîëåðè, TRX). Ñïîð-
òèâí³ çìàãàííÿ, êîíêóðñè ³ ìàéñòåð-êëàñè äëÿ
íàéìîëîäøèõ â³äâ³äóâà÷³â ï³äãîòóâàëè ³ íà äè-
òÿ÷îìó ìàéäàí÷èêó.

«Ãëÿäà÷³ ìàòèìóòü çìîãó
ìàêñèìàëüíî çàëó÷èòèñÿ äî
ä³éñòâà, — ðîçïîâ³â ñï³âîðãà-
í³çàòîð, ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿
âåéêáîðäèíãó ³ âîäíîëèæíî-
ãî ñïîðòó Þð³é Çîçóëÿ. — Ä³-
òåé çàïðîøóºìî ïîñòðèáàòè

íà áàòóò³, ìîëîäü ³ äîðîñëèõ — ïîçíàéîìèòè-
ñÿ ç íîâèìè âèäàìè àêòèâíîñòåé ÿê êàòàííÿ
íà ñ³ãâå¿ ³ óïðàâë³ííÿ äðîíàìè. Êð³ì òîãî, ïðÿ-
ì³ òðàíñëÿö³¿ çàõîä³â áóäóòü íà Periscope TV,
Youtube, à òàêîæ íà êàíàë³ ÒÐÊ «Êè¿â».

Ç 18.00 äî 20.00 òðèâàòèìå áëàãîä³éíèé
ñàëüñà-ìàðàôîí «Äèõàííÿ æèòòÿ» íà ï³äòðèì-
êó ä³òåé, õâîðèõ íà ëåãåíåâó ã³ïåðòåíç³þ. Ïðî-
â³äí³ ñàëüñà-øêîëè Êèºâà íå ëèøå âèñòóïà-
òèìóòü ñàì³, à é ïðîâîäèòèìóòü äëÿ âñ³õ ó÷àñ-
íèê³â ìàðàôîíó ìàéñòåð-êëàñè, ðîçðàõîâàí³
íà ïî÷àòê³âö³â. Ïî÷åñíèì ãîñòåì çàõîäó ñòà-
íå â³äîìèé õîðåîãðàô Àìàäîð Ëîïåñ, ÿêèé
â³äêðèº ìàðàôîí ³ îðãàí³çóº âåëèêèé ñàëüñà
ôëåø-ìîá. Ëàòèíîàìåðèêàíñüêó ìóçèêó íàæè-
âî ãðàòèìå ãóðò «Dislocades», à âèêîíàòè ñàëü-
ñó îá³öÿþòü ç³ðêîâ³ ãîñò³ — Îëåã Ñêðèïêà òà
²n-Grid.

Êð³ì òîãî, ââå÷åð³ íà ãîñòåé ñâÿòà ÷åêàº
êîíöåðò: î 20.00 âèñòóïàòèìóòü í³ìåöüê³ ìó-
çèêàíòè Dicht und Ergreifend, ÿê³ ïðåäñòàâëÿòü
ðåï òà áàâàðñüêèé ôîëüê, à î 21.00 — â³äîìèé
óêðà¿íñüêèé åëåêòðîííèé ãóðò ONUKA. Ï³ñëÿ
îõî÷³ çìîæóòü ïåðåãëÿíóòè íà âåëèêîìó åê-
ðàí³ í³ìå ê³íî «Øêóðíèê» 1929 ðîêó â ñóïðî-
âîä³ îðêåñòðó.

Çà ñëîâàìè Îëåêñ³ÿ Ðåçí³êîâà, íà ï³äãî-
òîâêó ñâÿòêóâàííÿ Äí³â ªâðîïè ó Êèºâ³ ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó áóëî âèä³ëåíî âñüîãî 196
òèñ. ãðí. Çàâäÿêè ï³äòðèìö³ ñïîíñîð³â çà-
ãàëüíå ô³íàíñóâàííÿ îð³ºíòîâíî ñêëàëî áëèçü-
êî 1 ìëí ãðí. Ï³ä ÷àñ çàõîä³â äîðîæí³é ðóõ
íå ïåðåêðèâàòèìåòüñÿ, à âñ³ çàñîáè áåçïåêè
â³äïðàöüîâàíî — áóäóòü ÷åðãóâàòè êàðåòè
øâèäêî¿ äîïîìîãè, ðîá³òíèêè ÄÍÑ, ïàòðóë³
ïîë³ö³¿ �

Íà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ 
âëàøòóþòü «Ï³êí³ê ó ªâðîï³»
� Ñòîëèöÿ â³äçíà÷àòèìå Äí³ ªâðîïè â ñóáîòó òà íåä³ëþ

Äëÿ êèÿí ä³ÿòèìå 
âèã³äíà ðîçñòðî÷êà 
âèïëàòè áîðãó 
çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³
ïîñëóãè

Óïðîäîâæ òðàâíÿ 2016 ðîêó âñ³ áîðæ-

íèêè, ÿê³ ùå íå ðåñòðóêòóðèçóâàëè

ñâîþ çàáîðãîâàí³ñòü çà æèòëîâî-êî-

ìóíàëüí³ ïîñëóãè, çìîæóòü óêëàñòè

äîãîâ³ð ðîçñòðî÷êè íà îñîáëèâî âè-

ã³äíèõ óìîâàõ, à ñàìå —òåðì³íîì äî

5-òè ðîê³â áåç ñïëàòè ïåðøîãî âíåñ-

êó. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü ó êîìóíàëü-

íîìó êîíöåðí³ «Öåíòð êîìóíàëüíî-

ãî ñåðâ³ñó».

Óêëàäåííÿ äîãîâîðó(ðîçñòðî÷êè) ðå-

ñòðóêòóðèçàö³¿ áîðãó äîçâîëèòü óíèê-

íóòè òàêèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â:

—íàðàõóâàííÿ øòðàôíèõ ñàíêö³é;

— ïðèìóñîâîãî ñòÿãíåííÿ áîðãó;

— ñïëàòè ñóäîâîãî òà âèêîíàâ÷î-

ãî çáîðó;

—àðåøòó ìàéíà òà éîãî ïðèìóñî-

âî¿ ðåàë³çàö³¿;

—îáìåæåííÿ âè¿çäó çà ìåæ³ Óêðà-

¿íè;

— êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³

çà íåâèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó.

Äëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó íåîáõ³ä-

íî çâåðíóòèñÿ ³ç çàÿâîþ äî áóõãàëòå-

ðà ç íàðàõóâàíü,ÿêèé ïðîâîäèòü ïðè-

éîì ó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãà-

í³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.

Äî çàÿâè îáîâ’ÿçêîâî äîäàþòüñÿ:

—êîï³ÿ ïàñïîðòó âëàñíèêà/ñï³â-

âëàñíèêà;

— êîï³ÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó;

—êîï³ÿ ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èõ äî-

êóìåíò³â íà êâàðòèðó.

Çâåðòàºìî óâàãó,ùî óêëàäåííÿ äî-

ãîâîðó ðîçñòðî÷êè (ðåñòðóêòóðèçàö³¿)

áîðãó íàäàº íèçêó ïåðåâàã, çîêðåìà,

çàñòîñóâàííÿ òàðèôó íà ñïëàòó ïîñëóã,

ÿê ïðè ñïëàò³ äî 20 ÷èñëà.

Óìîâè äàíî¿ ïðîïîçèö³¿ ä³ÿòèìóòü

äî 01.06.2016 ðîêó.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 247-

40-40 (áàãàòîêàíàëüíèé).

Ñòàðøîêëàñíèêè 
â³çüìóòü ó÷àñòü
ó «Äæóð³»

Ñüîãîäí³ î 15.00 íà òåðèòîð³¿ ïîçà-

ì³ñüêîãî äèòÿ÷îãî çàêëàäó îçäîðîâ-

ëåííÿ òà â³äïî÷èíêó «Çì³íà» â³äáó-

äåòüñÿ óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ²² åòàïóÂñå-

óêðà¿íñüêî¿ äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ â³éñüêî-

âî-ïàòð³îòè÷íî¿ ãðè «Ñîê³ë» («Äæóðà»).

Ó çìàãàííÿõ â³çüìóòüó÷àñòü10 íàé-

êðàùèõ çá³ðíèõ êîìàíä íàâ÷àëüíèõ

çàêëàä³â Êèºâà (ó÷í³ 9-10 êëàñ³â).

Ï³ä ÷àñ çàõîäó ñòîëè÷í³ øêîëÿð³

çìàãàòèìóòüñÿ ó â³éñüêîâî-³ñòîðè÷íî-

ìó êîíêóðñ³,ñòð³ëüá³,ñòðîéîâ³é ï³äãî-

òîâö³, ïåðåòÿãóâàíí³ êàíàòó, äîëàòè-

ìóòü ñìóãó ïåðåøêîä òîùî.

Ìåòîþ ãðè «Äæóðà» º âèõîâàííÿ

þíèõ ïàòð³îò³â Óêðà¿íè íà çàñàäàõ

íàö³îíàëüíî¿ ã³äíîñò³, âèñîêî¿ ñàìî-

ñâ³äîìîñò³ é àêòèâíî¿ ãðîìàäÿíñüêî¿

ïîçèö³¿.

Çàõ³ä òðèâàòèìå äî 22 òðàâíÿ.

íîâèíè

Óïåðøå ñâÿòêóâàííÿ òðèâàòèìå
äâà äí³. Â³äâ³äóâà÷³â ÷åêàº íàñè-
÷åíà ïðîãðàìà: ñï³ëêóâàííÿ ç
ïðåäñòàâíèêàìè ïîñîëüñòâ,
ñïîðòèâí³ çàõîäè, ìóçèêà, ñàëü-
ñà-ìàðàôîí, ³ãðè ³ ðîçâàãè.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Ó Äåíü ªâðîïè íà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ äëÿ íàéìîëîäøèõ â³äâ³äóâà÷³â îðãàí³çóþòü ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ, êîíêóðñè
³ ìàéñòåð-êëàñè
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про затвердження 
Комплексної міської цільової програми 

«Столична культура 2016 — 2018»
Рішення Київської міської ради № 323/323 від 14 квітня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру»,
рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затверджен%
ня та виконання міських цільових програм у місті Києві», з метою задоволення культурних потреб населення
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Компле�сн��місь���цільов�

про�рам��«Столична���льт�ра�2016-2018»,�що

додається.

2.�Визначити�Департамент���льт�ри�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�відпові-

дальним�ви�онавцем�з�реалізації�Компле�сної

місь�ої�цільової�про�рами�«Столична���льт�ра

2016-2018»�(далі —�Про�рама).

3.�Співви�онавцям�Про�рами�забезпечити

ви�онання�заходів�Про�рами�та�інформ�вати

Департамент���льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�про�хід�і�рез�льтати�ви-

�онання�заходів�Про�рами�що�вартально�до

15�числа�місяця,�наст�пно�о�за�звітним�пе-

ріодом.

4.�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації):

4.1.�Забезпечити�ви�онання�Про�рами.

4.2.�Подавати�звіти�про�хід�і�рез�льтати�ви-

�онання�Про�рами�що�вартально�до�01�числа

др��о�о�місяця,�що�настає�за�звітним�періо-

дом,�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Депар-

тамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої

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

но�о�розвит���і�постійній��омісії�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,�з�питань���льт�ри,�т�ризм��та�інфор-

маційної�політи�и.

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

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

форм�ванні�бюджетів�м.�Києва�на�2016-2018

ро�и�врах�вати,�в�межах�можливості�дохідної

частини�місь�о�о�бюджет�,�потреб����видат-

�ах�на�здійснення�заходів�з�реалізації�Про�ра-

ми.

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

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

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

но�о�розвит���і�постійн���омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань���льт�ри,�т�ризм��та�інфор-

маційної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної

власності територіальної громади 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 486/1350 від 21 травня 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 29 липня 2014 року № 5, Київська місь%
ка рада

ВИРІШИЛА:

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

с��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

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

но�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

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

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

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

ністрації)���ласти�в��становленом��поряд��

до�овір�оренди�нежитлових�приміщень��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

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

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про внесення змін до розпорядження Київського міського

голови від 10.05.2016 №447 «Про проведення 19.05.2016
пленарного засідання І сесії Київської міської ради VIII

скликання»
Розпорядження № 463 від 18 травня 2016 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев'ятої статті 46 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", частини п'ятої статті 20 Регламенту Київської міської ради, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 №351/351, частини першої статті 17 Статуту територіальної
громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 №371/1805, зареєстрованого
наказом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 №14/5:

1.�Внести�зміни�до�розпорядження�Київсь�о�о

місь�о�о��олови�від�10.05.2016�№447�"Про

проведення�19.05.2016�пленарно�о�засідання

І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII�с�ли�ання",�а

саме:

-���назві�та�першом��п�н�ті�цифри�та�слова

"19�травня�2016�ро���о�10.00��од."�замінити

цифрами�та�словами�"26�травня�2016�ро���об

11.00��од.".

2.Це�розпорядження�довести�до�відома

населення�міста�Києва,�деп�татів�Київсь�ої

місь�ої�ради,��олів�деп�татсь�их�фра�цій�Київсь�ої

місь�ої�ради,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів

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

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

працівни�ів�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради

��встановленом��поряд��.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження проектів прибережних захисних смуг 
водних об’єктів м. Києва

Рішення Київської міської ради № 365/2434 від 8 жовтня 2009 року
Додатково див. постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 лютого 2016 року

Керуючись статтями 87, 88 Водного кодексу України, статтями 60, 61 Земельного кодексу України, розпо%
рядженням Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 № 374%р «Про затвердження плану заходів щодо під%
вищення ефективності державного регулювання земельних відносин» та з метою створення сприятливого
режиму на водних об’єктах, запобігання їх забрудненню, засміченню і вичерпанню Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�прибережних�захис-

них�см���водних�об’є�тів�м.�Києва���Дніпров-

сь�ом��районі�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Головном���правлінню�е�оло�ії�та�охоро-

ни�природних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ції)�забезпечити�встановлення�водоохоронних

зна�ів�на�межах�прибережних�захисних�см��

водних�об’є�тів�міста.

3.�Дніпровсь�ій�районній���місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�спільно�з�Державним��ом�наль-

ним�підприємством�«Плесо»�забезпечити�вста-

новлення�водоохоронних�зна�ів�на�межі�прибе-

режних�захисних�см���водних�об’є�тів���Дніпров-

сь�ом��районі�м.�Києва�та�довести�до�відома�на-

селення,��сіх�заці�авлених�ор�анізацій�водоохо-

ронний�режим,�я�ий�діє�на�цих�територіях.

4.�Визначення�обся�ів�та�джерел�фінанс�-

вання�для�встановлення�водоохоронних�зна-

�ів�здійснювати�на�підставі�о�ремих�рішень�Ки-

ївради�з�ідно�з�за�онодавством.

5.�Головном���правлінню�земельних�рес�рсів

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

�ої�державної�адміністрації)�врах�вати�прибереж-

ні�захисні�см��и�водних�об’є�тів�м.�Києва���Дніп-

ровсь�ом��районі,�затверджені�з�ідно�з�п�н�-

том�1�цьо�о�рішення,�в�земельном���адастрі.

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

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

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�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�«КИЇВЗЕЛЕНБУД»�здійснити�відповід-

ні�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо�оформ-

лення�права��орист�вання�земельною�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�ра-

ди�з�питань�е�оло�ічної�політи�и�та�на�постійн�

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місто-

б�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 487/1351 від 21 травня 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 ро%
ку № 222/7559 «Про деякі питання оренди нерухомого майна територіальної громади міста Києва», з метою
забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності територіальної гро%
мади міста Києва та враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань влас%
ності від 23 грудня 2014 року № 21, Київська міська 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�до�цьо�о�рішення.

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

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

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

ністрації)���ласти�в��становленом��поряд��

до�овір�оренди�нежитлових�приміщень��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

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

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

Києва
Рішення Київської міської ради № 490/1354 від 21 травня 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, враховуючи протокол засідання постій%
ної комісії Київської міської ради з питань власності від 14 жовтня 2014 року № 12, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

мади�міста�Києва�без�проведення��он��рс�

з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

2.�Дніпровсь�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 № 489/1353 від 21 травня 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, враховуючи протокол засідання постій%
ної комісії Київської міської ради з питань власності від 23 грудня 2014 року № 21, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

мади�міста�Києва�без�проведення��он��рс�

з�ідно�з�додат�ом.

№
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 уклада"
ється договір
оренди

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ В М. КИЄВІ ТА
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Форма власності " державна
Форма господарювання "
бюджетна

ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО
АКАДЕМІКА, 48 А,
ЛІТЕР А 
Голосіївський район 
Нежиле приміщення, 
адміністративне 
Загальна площа "
171,50 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА 
площа " 136,50 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки 
364 дні

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на
який уклада"
ється договір

оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА"

1. НАВЧАЛЬНО"МЕТОДИЧНИЙ
ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ТА БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСТА
КИЄВА 
Форма власності " державна 
Форма фінансування "
бюджетна

БУДІВЕЛЬНИКІВ ВУЛ.,
24"А 
Дніпровський район 
НБк " 2"поверховий, 
адміністративне 
Площа " 393,02 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 
2 поверх 
Площа " 90,00 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки 
364 дні

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Розмір
річної

орендної
плати, 

грн

Строк, 
на який

укладаєть"
ся договір

оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА"

1 КИЇВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ
СЬОМОГО ДНЯ В УКРАЇНІ 
Форма власності " приватна 
Форма фінансування "
добровільні пожертви

МИРОПІЛЬСЬКА ВУЛ.,
13"А 
Дніпровський район 
НБк " 2"поверховий, 
адміністративне 
Площа " 870,80 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОВЕДЕННЯ
БОГОСЛУЖІНЬ, РЕЛІГІЙНИХ
ОБРЯДІВ ТА ЦЕРЕМОНІЙ 
(Погодинно) 
1 поверх 
Площа " 152,90 кв. м

1 грн 
на рік 
(Сб: 10:00
" 14:00)

2 роки 
364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.05.2015�№ 486/1350

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

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.05.2015�№ 489/1353

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

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.05.2015�№ 487/1351

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

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

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

поряд���до�овір�оренди�нежитлових�приміщень

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

ди�міста�Києва�з�ідно�з�п�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

№
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

укладаєть"
ся 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 "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

1. ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ 
Форма власності "
комунальна 
Форма господарювання "
бюджетна

ВУЛ. ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА,
№ 14/14, ЛІТ. А 
Подільський район 
ЖБк " 5"поверховий, 
адміністративне 
Загальна площа " 379,90
кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА 
(Центр надання
адміністративних послуг) 
напівпідвал 
Загальна площа " 172,30 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки 
364 дні

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

виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 491/1355 від 21 травня 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 18 листопада 2014 року № 17, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.05.2015�№ 490/1354

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

�ом�до�цьо�о�рішення.

2.�Солом’янсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�забезпечити���встановленом�

поряд���проведення��он��рсів�на�право�оренди�не-

житлових�приміщень��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва,�перелі��я�их

затверджений�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

3.�Солом’янсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�за�рез�льтатами�прове-

дення��он��рс����ласти�в��становленом��по-

ряд���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

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.05.2015�№ 491/1355

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності 

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

Про надання дозволу на списання теплиці, яка розташована 
на території спеціалізованої школи № 252 імені Василя 

Симоненка Оболонського району м. Києва 
на вул. Зої Гайдай, 10%в

Рішення Київської міської ради № 492/1356 від 21 травня 2015 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве са%

моврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвер%
дження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної влас%
ності територіальної громади міста Києва», враховуючи звернення управління освіти Оболонської районної
в місті Києві державної адміністрації від 21 листопада 2014 року № 3356, згоду Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14 листопада 2014 року № 104%7561, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл��правлінню�освіти�Оболон-

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

трації�на�списання�шляхом�лі�відації�теплиці,

інвентарний�номер�10310002,�1985�ро���вве-

дення�в�е�спл�атацію,�первісною�вартістю

71331,00��рн,�знос�100�%,�я�а�розташована�на

території�спеціалізованої�ш�оли�№ 252�імені

Василя�Симонен�а�Оболонсь�о�о�район��

м.�Києва�на�в�л.�Зої�Гайдай,�10-в�та�належить

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

мади�міста�Києва.

2.�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 надання дозволу на списання шляхом продажу основних 
засобів, які належать до комунальної власності територіальної

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 494/1358 від 21 травня 2015 року

Відповідно до частини шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту
30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рі%
шення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основ%
них засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади
міста Києва», враховуючи звернення комунального комерційного унітарного підприємства «Фінансова ком%
панія «Житло%інвест» (лист від 2 липня 2014 року № 112/029%294), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл��ом�нальном���омерційно-

м���нітарном��підприємств��«Фінансова��ом-

панія�«Житло-інвест»�на�списання�шляхом�про-

даж��за�незалежною�оцін�ою�на�а��ціоні�ос-

новних�засобів,�я�і�належать�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

з�ідно�з�додат�ом.

2.�Ком�нальном���омерційном���нітарном��під-

приємств��«Фінансова��омпанія�«Житло-ін-

вест»:

2.1.�Здійснити�необхідні�заходи,�пов’язані�з

продажем�на�а��ціоні�основних�засобів,�зазна-

чених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

2.2.�Кошти,�отримані�від�продаж��основних

засобів,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення,

перерах�вати�до�бюджет��міста�Києва.

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 
нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва єдиному 

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 493/1357 від 21 травня 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 14 жовтня 2014 року № 12, 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.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)���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

№
п/п

Об'єкт оренди Строк
оренди

Цільове використання приміщення Орендна
ставка, %

Орендна
плата за
1 кв. м,

грн

Розмір
місячної
орендної

плати, 
грн

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ" СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ВИБОРЗЬКА, № 81/83 
цоколь 
площа " 107,00 кв. м

2 роки
364 дні

РОЗМІЩЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО"
СПОРТИВНОГО ЗАКЛАДУ, ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯКОГО СПРЯМОВАНА НА ОРГАНІЗАЦІЮ
ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ
ВИДАМИ СПОРТУ, СПОРТИВНОГО КЛУБУ
ТА СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКИЙ
ЗДІЙСНЮЄ ІНШУ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ
СПОРТУ

3 % 22,70 2427,50

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.05.2015�№ 493/1357

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту 
на право оренди

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса 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 ФІЗИЧНА ОСОБА "
ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛЯСКОВСЬКИЙ
ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 
Форма власності " приватна 
Форма господарювання "
госпрозрахункова

ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО
АРХІТЕКТОРА, № 32,
ЛІТ. А 
Дарницький район 
Нежилий будинок 
(капітальний), 
Загальна площа "
1056,27 кв. м

ЇДАЛЬНЯ, ЩО НЕ ЗДІЙСНЮЄ
ПРОДАЖ ТОВАРІВ
ПІДАКЦИЗНОЇ ГРУПИ 
підвал 
площа " 140,10 кв. м

8 % 2 роки 
364 дні

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.05.2015�№ 494/1358

Основні засоби, 
які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, дозвіл на списання шляхом продажу
на аукціоні яких надається

Про внесення змін 
у додаток 10 до рішення Київської міської ради 

від 02 грудня 2010 року № 284/5096 
«Про питання комунальної власності 
територіальної громади міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 605/1469 від 2 червня 2015 року
Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахову%

ючи листи Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 09 липня 2014 року № 109/02/25%
4284 та від 17 листопада 2014 року № 109/02/45%7753, з метою уточнення відомостей про комунальне майно
територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Позицію�628�розділ��1.1.а�«ЖИТЛОВИЙ

ФОНД»�таблиці�6�«ЖИТЛОВЕ�ГОСПОДАРСТВО»

додат�а�10�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02��р�дня�2010�ро���№ 284/5096�«Про�пи-

тання��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва»�ви�лючити.

2.�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

№
з/п

Найменування основних засобів та їх
технічна характеристика

Рік
випуску

Первісна
балансова

вартість, грн

Залишкова
балансова
вартість, 

грн

Підстава для списання

Комунальне комерційне унітарне підприємство "Фінансова компанія "Житло"інвест"

1 Daewoo Lanos 1.6, Державний №
АА8213АО, Шасі № SUPTF696D5W229101,
Пробіг 382197 км

2005 76251,58 12123,81 Акт про списання
автотранспортних
засобів від 17.10.2013
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Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 277/1142 від 19 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, враховуючи протокол засідання постій$
ної 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��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

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

но�з�додат�ом.

2.�Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації���ласти�в��становленом��по-

ряд���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

від�19.03.2015�№ 277/1142

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

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

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 * ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

1 СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ 
Форма власності * державна
Форма фінансування * бюджетна

БОРИСОГЛІБСЬКА, 
№ 14*А 
Подільський район
НБк * 3*поверховий,
адміністративне
Площа * 1012,60 кв. м

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА 
2*й поверх 
Площа * 
86,00 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

2 УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ 
Форма власності * державна,
Форма фінансування * бюджетна

БОРИСОГЛІБСЬКА, 
№ 14, ЛІТ. А
Подільський район
НБк * 3 поверховий,
адміністративне
Площа * 1012,60 кв. м

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА 
2*й поверх 
Площа * 
63,70 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

3 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ
НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ"
Форма власності * державна,
Форма фінансування * бюджетна

МЕЖИГІРСЬКА, 
№ 25, ЛІТ. А
Подільський район
ЖБ * 5, 7, 9
поверховий,
адміністративне
Площа * 1255,80 кв. м

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА 
1*й поверх 
Площа * 
213,90 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

4 ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ В
МЕТРОПОЛІТЕНІ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В
МІСТІ КИЄВІ 
Форма власності * державна
Форма фінансування * бюджетна

ВВЕДЕНСЬКА, № 15*А
Подільський район
ЖБк * 5*поверховий,
адміністративно*
виробниче 
Площа * 102,70 кв. м

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА 
1*й поверх 
Площа * 
89,70 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

5 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ
Форма власності * державна
Форма фінансування * бюджетна

МЕЖИГІРСЬКА, 
№ 30, ЛІТ. Б
Подільський район
ЖБк * 5*поверховий,
адміністративне
Площа * 634,60 кв. м

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА 
1*й поверх 
Площа * 
298,30 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

6 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ
Форма власності * державна
Форма фінансування * бюджетна

ПРАВДИ ПРОСП., 
№ 33 
Подільський район
ЖБк * 1*поверховий,
адміністративне
Площа * 603,50 кв. м

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА
(Управління
матеріального
забезпечення) 
1*й поверх 
Площа * 
115,90 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО*
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

7 КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 15
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА 
Форма власності * комунальна
Форма фінансування * бюджетна

ФРУНЗЕ, № 107
Подільський район
НБ * 4*поверховий
Площа * 2614,00 кв. м

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА 
1, 3 поверхи
Площа * 
607,57 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

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
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

1. ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Форма власності * комунальна
Форма господарювання *
бюджетна

ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 
№ 64 
Деснянський район 
Нежиле приміщення
Загальна площа *
1869,20 кв. м

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА
(розміщення
архівного відділу)
1  поверх
Загальна площа * 
73,50 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

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. Київський міський центр з
надання безоплатної вторинної
правової допомоги 
Форма власності * державна
Форма фінансування * бюджетна

вул. П. Майбороди,
23 
Шевченківський
район 
Житловий будинок *
4*поверховий 
Площа * 2136,60 кв. м

бюджетна
установа, що
утримується за
рахунок
державного
бюджету 
1*й поверх 
Площа *
130,00 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні 

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

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 278/1148 від 19 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, 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 27 листопада 2014 року № 18, 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.

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

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

��ласти�в��становленом��поряд���до�овір�орен-

ди�нежитлових�приміщень��ом�нальної�влас-

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

но�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�19.03.2015�№ 278/1143

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

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

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 279/1144 від 19 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 протоколи
засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 17 вересня 2013 року № 158 та від 07
жовтня 2014 року № 10, Київська міська 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.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

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

поряд���до�овір�оренди�нежитлових�приміщень

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

ди�міста�Києва�з�ідно�з�п�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

від�19.03.2015�№ 279/1144

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

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

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 281/1146 від 19 березня 2015 року

Відповідно до статей 76$763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про міс$
цеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального май$
на», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання нежитло$
вих приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол засідан$
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ня постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 07 жовтня 2014 року № 10, 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.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)���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

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�19.03.2015�№ 281/1146

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

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

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 * КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПО НАРАХУВАННЮ ТА ЗДІЙСНЕННЮ СОЦІАЛЬНИХ
ВИПЛАТ

1. ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Форма власності * комунальна
Форма господарювання *
бюджетна

ПРОСП. КОМАРОВА,
№ 7 
Солом'янський район 
Нежилий будинок
(капітальний)
Загальна площа *
8742,00 кв. м

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА 
підвал 
площа * 550,00
кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

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. УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО
ФОНДУ УКРАЇНИ В
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА
КИЄВА 
Форма власності * державна
Форма господарювання *
бюджетна

ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО,
№ 9, ЛІТ. А
Дарницький район
Нежиле приміщення
Загальна площа *
1394,40 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
РАЙОННОГО
УПРАВЛІННЯ
ПЕНСІЙНОГО
ФОНДУ УКРАЇНИ
(для зберігання
архівних
пенсійних справ)
1 поверх, підвал
Загальна площа *
132,00 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні 

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Орендна
плата

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ * ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 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 * КП "ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ"
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

1. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У
МІСТІ КИЄВІ 
Форма власності * державна
Форма фінансування * бюджетна

вул. Закревського
Миколи, № 29
Деснянський район
НБк * 2*поверховий
Площа * 1432,70 кв. м

ПРИМІЩЕННЯ
ДЛЯ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ
КИЇВСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ
НОТАРІАЛЬНОЇ
КОНТОРИ 
1 поверх * 15,30 
2 поверх * 221,40
3 поверх * 18,60
Загальна площа *
255,30 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ $ КП "ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
2. КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

РОБОТОДАВЦІВ РИНКІВ, ТОРГІВЛІ
ТА СФЕРИ ПОСЛУГ 
Форма власності * колективна
Форма фінансування * членські
внески

вул. Курчатова
Академіка, № 5
Деснянський район
НБк * 2*поверховий
Площа * 656,70 кв. м

ГРОМАДСЬКА
ПРИЙМАЛЬНЯ
ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
БІЛОЗІР А. І. 
1 поверх

1 грн на рік
4 %

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

площа * 50,0 кв. м
площа * 47,6 кв. м
Загальна площа *
97,60 кв. м

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

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 282/1147 від 19 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 18 листопада 2014 року № 17, Київ$
ська 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�держав-

ній�адміністрації���ласти�в��становленом��поряд-

���до�овори�оренди�нежитлових�приміщень��о-

м�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�19.03.2015�№ 282/1147

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

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

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 283/1148  від 19 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 18 грудня 2014 року № 20, 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.

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

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

��ласти�в��становленом��поряд���до�овір�орен-

ди�нежитлових�приміщень��ом�нальної�влас-

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

но�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�19.03.2015�№ 283/1148

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

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

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 284/1149 від 19 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, враховуючи протокол засідання постій$
ної комісії Київської міської ради з питань власності від 18 грудня 2014 року № 20, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

ди�міста�Києва�без�проведення��он��рс��з�ід-

но�з�додат�ом.

2.�Дніпровсь�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

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�19.03.2015�№ 284/1149

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу
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Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

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 "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЗА
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ" 
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
ГРИЦЕНКА О. А. *
50,00 кв. м *
15,40 кв. м 
1, 2, 3 поверхи 
Загальна площа *
65,40 кв. м

1 грн на рік
4 %

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

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

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. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ
Форма власності * державна
Форма господарювання *
бюджетна

ВУЛ. ЛОМОНОСОВА,
№ 73, ЛІТ. А
Голосіївський район
Нежиле приміщення,
адміністративне
Загальна площа *
1405,10 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ, ЩО
УТРИМУЄТЬСЯ ЗА
РАХУНОК
ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ
(БАТАЛЬЙОН
ПАТРУЛЬНОЇ
СЛУЖБИ МІЛІЦІЇ
ОСОБЛИВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
"ЗОЛОТІ
ВОРОТА") 
1, 2, 3 поверхи,
підвал 
Загальна площа *
1405,10 кв. м

1 грн на рік На період
проведення
АТО, але не
більше ніж 1 рік

№ 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. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ
ВЕТЕРАНІВ*ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ В
АФГАНІСТАНІ ТА ІНШИХ
ЛОКАЛЬНИХ ВІЙН" 
Форма власності * приватна
Форма господарювання *
госпрозрахункова

ВУЛ. КАМЕНЄВА
КОМАНДАРМА, № 1,
ЛІТ. А 
Печерський район 
Нежилий будинок
(капітальний),
адміністративне
Загальна площа *
1609,50 кв. м

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ ТА
ВЕТЕРАНІВ
* 100,00
* 78,80 1 поверх
Загальна площа *
178,80 кв. м 

1 грн на рік
1 % 

2 роки 364 дні
За умови
укладання
охоронного
договору з
відповідним
органом
охорони
культурної
спадщини 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА"

1 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ 
Форма власності * державна
Форма фінансування * бюджетна

КРАКІВСЬКА ВУЛ., 
№ 18 
Дніпровський район,
ЖБк * 9*поверховий,
Площа * 352,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ
(розміщення
відділу
централізованого
оформлення
документів № 2
Головного
управління
Державної
міграційної
служби України в
місті Києві) 
1 поверх 
Площа * 
178,80 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

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

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 285/1150  від 19 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.

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

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

��ласти�в��становленом��поряд���до�овір�орен-

ди�нежитлових�приміщень��ом�нальної�влас-

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

но�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�19.03.2015�№ 285/1150

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

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

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 286/1151 від 19 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 18 грудня 2014 року № 20, 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.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)���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

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�19.03.2015�№ 286/1151

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

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

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 287/1152 від 19 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 18 листопада 2014 року № 17, Київ$
ська 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.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)���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

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�19.03.2015�№ 287/1152

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

Про передачу в оренду нежитлового приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 288/1153 від 19 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, враховуючи, що за результатами вивчення попиту на
об’єкт оренди подано одну заяву та враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ра$
ди з питань власності від 26 серпня 2014 року № 7, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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1.�Передати�в�оренд��нежитлове�приміщен-

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

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

во�оренди�з�ідно�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

від�19.03.2015�№ 288/1153

Нежитлове приміщення комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, яке передається в оренду єдиному претенденту 

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
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ * ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Фізична особа * підприємець
Демещук Андрій Сергійович
Форма власності * приватна
Форма фінансування *
госпрозрахункова

вул. Якубовського, 
7*г 
Голосіївський район 
НБк*3*поверховий, 
СЗШ № 220 
Загальна площа *
7837,0 кв. м

Розміщення
суб'єктів
господарювання,
що здійснюють
освітню діяльність
(заняття з
хореографії) 
2 поверх площа *
140,0 кв. м
(погодинно) 
12 год. на місяць
Пн., ср., пт. 
17.00 * 18.00

3 % 2 роки 364 дні

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ * ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ 

1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ЧЕМПІОН"
Форма власності * приватна
Форма фінансування *
госпрозрахункова 

ТУМАНЯНА
ОВАНЕСА ВУЛ., 2
Дніпровський район,
НБк*3*поверховий,
Ліцей № 208 
Площа * 
4981,00 кв. м 

РОЗМІЩЕННЯ
СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮ*
ВАННЯ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ
ОСВІТНЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ
(проведення
занять з карате) 
2 поверх 
Площа * 
310,00 кв. м 

3 % 2 роки 364 дні
Погодинно 
3 години на
тиждень 
(вт. 17.15 *
18.45; чт. 
17.15 * 18.45) 

2. ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "ФЕДЕРАЦІЯ
БОЙОВОГО САМБО ТА
РУКОПАШНОГО БОЮ "ГРИФОН"
Форма власності * приватна
Форма фінансування *
госпрозрахункова

ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 
№ 6/3 
Святошинський район 
Нежилий будинок,
СЗШ № 40 
Загальна площа *
3494,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО*
СПОРТИВНИХ
ЗАКЛАДІВ,
ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯКИХ
СПРЯМОВАНА
НА ОРГАНІЗАЦІЮ
ТА ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ
ВИДАМИ СПОРТУ
(ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ З
САМБО) 
1 поверх площа *
178,75 кв. м

3 % 2 роки
Погодинно 
(3 години 
на тиждень)
(вівторок 
з 19:00 
до 20:30;
четвер з 19:00
до 20:30)

3. ФІЗИЧНА ОСОБА *
ПІДПРИЄМЕЦЬ
КАНЧУКОВСЬКИЙ РУСЛАН
МИКОЛАЙОВИЧ 
Форма власності * приватна
Форма фінансування *
госпрозрахункова

ЯКУБА КОЛАСА, № 6 Г
Святошинський район 
Нежилий будинок,
ДНЗ № 560 
Загальна площа *
1908,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮ*
ВАННЯ, ЩО
ЗДІЙСНЮЮТЬ
ОСВІТНЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ
(ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ
ГУРТКОВОЇ
РОБОТИ З
ХОРЕОГРАФІЇ,
МАЛЮВАННЯ ТА
ПІДГОТОВКИ
ДІТЕЙ ДО
ШКОЛИ) 
2*ий поверх
площа * 
113,10 кв. м

3 % 1 рік
Погодинно 
(12 годин на
тиждень) 
(Пн. з 15:00 
до 18:00; 
Вт. з 15:00 
до 18:00; 
Ср. з 15:00 
до 18:00; Чт. 
з 15:00 
до 18:00)

№ 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 * СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ФІЗИЧНА ОСОБА * ПІДПРИЄМЕЦЬ
БАКОВ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Форма власності * приватна
Форма господарювання *
госпрозрахункова

ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 
№ 10 Б
Святошинський
район 
Нежилий будинок,
СЗШ № 35 
Загальна площа *
7148,30 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ,
ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ
ІНШУ ДІЯЛЬНІСТЬ У
СФЕРІ СПОРТУ,
СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ
ОСВІТНЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ
(ПРОВЕДЕННЯ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА
СПОРТИВНО*
ОЗДОРОВЧОЇ
РОБОТИ З ДІТЬМИ В
ПОЗАУРОЧНИЙ
ЧАС) 
2 поверх площа * 
166,90 кв. м

3 % 2 роки 364 дні
Погодинно (9
годин на
тиждень)
(понеділок з
17:00 до 20:00;
середа з 17:00
до 20:00;
п'ятниця з 17:00
до 20:00) 

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 № 289/1154 від 19 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 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.�Святошинсь�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

від�19.03.2015�№ 289/1154

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

на право оренди

Київський міський голова
В. Кличко

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

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 290/1155 від 19 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 одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 26 серпня 2014 року № 7, 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.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

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

поряд���до�овір�оренди�нежитлових�приміщень

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

ди�міста�Києва�з�ідно�з�п�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

від�19.03.2015�№ 290/1155

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

на право оренди

Київський міський голова
В. Кличко

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

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 291/1156 від 19 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 одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 14 жовтня 2014 року № 12, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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№ 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 * ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА"

1 КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ "ДІМ, САД,
ГОРОД" 
Форма власності * приватна
Форма фінансування *
госпрозрахункова

ВУЛ.
ЛУНАЧАРСЬКОГО, 
№ 22*а 
Дніпровський район,
НБк * 2*поверховий
Площа * 490,05 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ВИДАВНИЦТВА
ДРУКОВАНИХ
ЗАСОБІВ
МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ ТА
ВИДАВНИЧОЇ
ПРОДУКЦІЇ, ЩО
ВИДАЮТЬСЯ
УКРАЇНСЬКОЮ
МОВОЮ 
1 поверх * 66,40
кв. м 
Підвал * 180,60
кв. м 
Загальна площа *
247,00 кв. м

4 % 2 роки 364 дні

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Орендна
плата

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ * ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА"

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА
ФІРМА "АСТЕЙС" 
Форма власності * приватна
Форма фінансування *
госпрозрахункова

МАРГАНЕЦЬ*
КА ВУЛ., 22 
Дніпровський район,
ЖБк * 1*поверховий 
Площа * 774,50 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮ*
ВАННЯ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ
ВИРОБНИЧУ
ДІЯЛЬНІСТЬ
НЕПРОДОВОЛЬ*
ЧИХ ТОВАРІВ
(виробництво
одягу і
аксесуарів) 
1 поверх 
Площа * 
111,50 кв. м

7 % 2 роки 364 дні 

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко 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 * ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

"КИЇВСЬКА МІСЬКА СПІЛКА
ВЕТЕРАНІВ АТО" 
Форма власності * приватна
Форма господарювання *
госпрозрахункова

ШЕВЧЕНКА
ТАРАСА БУЛЬВ., 3,
ЛІТ. А
Шевченківський
район 
Нежилий будинок,
капітальний,
адміністративне
Загальна площа *
4493,40 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ ТА
ВЕТЕРАНІВ НА ПЛОЩІ,
ЩО НЕ
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПОНАД
100 кв. м 
* 100,00 кв. м 
* 98,60 кв. м
1 поверх площа *
198,60 кв. м

1 грн на рік
1 %

2 роки 364 дні

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

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

поряд���до�овір�оренди�нежитлових�приміщень

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

ди�міста�Києва�з�ідно�з�п�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

19.03.2015�№ 291/1156

Нежитлові приміщення
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

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

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 292/1157 від 19 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 одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 27 листопада 2014 року № 18, 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.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

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

поряд���до�овір�оренди�нежитлових�приміщень

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

ди�міста�Києва�з�ідно�з�п�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

19.03.2015�№ 292/1157

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

на право оренди

Про демонтаж та списання основних засобів, 
які належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 294/1159 від 19 березня 2015 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Ки$
ївської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів
з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», вра$
ховуючи листи публічного акціонерного товариства «Київгаз» від 14 квітня 2014 року № 773/14, державного під$
приємства «Чайка» від 22 вересня 2014 року № 20$14/605 та звернення державного публічного акціонерного то$
вариства «Будівельна компанія «Укрбуд» від 16 квітня 2014 року № 07/01$236, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�державном��підприємств�

«Чай�а»�демонт�вати�основні�засоби,�зазна-

чені���додат���до�цьо�о�рішення.

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

їв�аз»:

2.1.�Списати���встановленом��поряд���(шля-

хом�лі�відації)�основні�засоби,�зазначені���до-

дат��,�після�ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішення.

2.2.�Ви�ористати�придатне�обладнання�де-

монтованих�основних�засобів,�а�непридатні�де-

талі�та�матеріали�підля�ають�обов’яз�овій�зда-

чі�підприємств�,�на�я�е�по�ладено�збір�та�ої

сировини.

2.3.�Кошти,�отримані�від�реалізації�за�здані

��ви�ляді�бр�хт��і�відходів�метали,�перерах�-

вати�до�бюджет��міста�Києва.

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

19.03.2015�№ 294/1159

ПЕРЕЛІК
основних засобів, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва, враховуються на балансі публічного акціонерного

товариства «Київгаз», дозвіл на демонтаж та списання шляхом 
ліквідації яких надається

№
з/п

Найменування основних
засобів та їх технічна

характеристика

Рік введення в
експлуатацію

Первісна
балансова

вартість, грн

Залишкова
балансова

вартість, грн

Підстава для списання

1 Газопровід середнього
тиску на вул. Гарматній до
№№ 36*38, діаметром
76,0 мм, протяжністю м:
248,08
71,0
23,5

1959
1965
1966

2217,56
2032,51
8591,48

0,0
0,0
0,0

Відключення газопроводу у
зв'язку з забудовою
території на вул. Гармат*
ній, 38 (акти на списання
основних засобів від
15.04.2014 № УК000000017)

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 314/1179 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про міс$
цеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального май$
на», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол засідання пос$
тійної комісії Київської міської ради з питань власності від 10 березня 2015 року № 28, 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.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)���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

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

02.04.2015�№ 314/1179

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.04.2016�р.�№�247

Вартість витрат на проведення періодичної повірки, обслуговування і
ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі їх

демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, що нараховує
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРЯД.ОК. УПРАВЛІННЯ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ" як виконавець послуг з централізованого

опалення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.04.2016�р.�№�247

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРЯД.ОК. УПРАВЛІННЯ 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ»

Керівни��апарат��В.�Бондарен�о

Керівник апарату В. Бондаренко

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
20 òðàâíÿ 2016 ð.
¹53(4823)
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 53/1366

Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво
теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з

централізованого опалення і централізованого постачання
гарячої води та вартість витрат на проведення періодичної
повірки, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку

теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРЯД.ОК. УПРАВЛІННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

НЕРУХОМОСТІ"
Розпорядження № 247 від 20 квітня 2016 року

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 20 Закону України
"Про теплопостачання", статті 7 Закону України "Про житловоDкомунальні послуги", постанов Кабінету Міністрів
України від 01 червня 2011 року № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житловоD
комунальні послуги", від 28 грудня 1992 року № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативноDправових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", з метою встановлення економічно
обґрунтованих тарифів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.04.2016�р.�№�247

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРЯД.ОК. УПРАВЛІННЯ 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ»

Керівни��апарат��В.�Бондарен�о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.04.2016�р.�№�247

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРЯД.ОК. УПРАВЛІННЯ 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ»

Керівник апарату В. Бондаренко

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер�ію

ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ� "ПОРЯД.ОК.� УПРАВЛІННЯ� ТА

ЕКСПЛУАТАЦІЯ�НЕРУХОМОСТІ",�шо�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теплової

енер�ії� ТОВАРИСТВУ� З� ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�"ПОРЯД.ОК.�УПРАВЛІННЯ

ТА� ЕКСПЛУАТАЦІЯ� НЕРУХОМОСТІ",� що

додаються.

3.�Встановити�тарифи�на�постачання�теплової

енер�ії� ТОВАРИСТВУ� З� ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�"ПОРЯД.ОК.�УПРАВЛІННЯ

ТА� ЕКСПЛУАТАЦІЯ� НЕРУХОМОСТІ",� що

додаються.

4.� Встановити� тарифи� на� посл��и� з

централізовано�о�опалення�і�централізовано�о

постачання��арячої�води,�що�надає�ТОВАРИСТВО

З� ОБМЕЖЕНОЮ� ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ПОРЯД.ОК.�УПРАВЛІННЯ�ТА�ЕКСПЛУАТАЦІЯ

НЕРУХОМОСТІ"�я��ви�онавець�цих�посл��,�що

додаються.

5.�Встановити�вартість�витрат�на�проведення

періодичної�повір�и,�обсл��ов�вання�і�ремонт

�вартирних�засобів�облі���теплової�енер�ії,��

том��числі�їх�демонтаж,�транспорт�вання�та

монтаж�після�повір�и,�що�нарахов�є�ТОВАРИСТВО

З� ОБМЕЖЕНОЮ� ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ПОРЯД.ОК.�УПРАВЛІННЯ�ТА�ЕКСПЛУАТАЦІЯ

НЕРУХОМОСТІ"� я�� ви�онавець� посл��� з

централізовано�о�опалення,�що�додаються.

6.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

7.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о

розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов'яз�ів.

Голова В. Кличко 

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

1 Населення 586,49

2 Інші споживачі (крім населення) 1417,25

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

1 Населення 576,57

2 Інші споживачі (крім населення) 1407,33

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�

юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 53/1366

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.04.2016�р.�№�247

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРЯД.ОК. УПРАВЛІННЯ 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ»

Керівни��апарат��В.�Бондарен�о

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�

юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 55/1368

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�

юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 56/1369

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�

юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 57/1370

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�

юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 54/1367

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

1. Населення 9,92

2. Інші споживачі (крім населення) 9,92

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн

1. Централізоване опалення у разі наявності квартирного (на приміщення)
та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

населення 1 Гкал 594,95

2. Централізоване постачання гарячої води за умови підключення
рушникосушильників до системи гарячого водопостачання:

населення 1 куб.м 39,44 

Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової
енергії, грн

Жовтень 22,92

Листопад 45,84

Грудень 45,84

Січень 45,84

Лютий 45,84

Березень 45,84

Квітень 22,92

Приміт�а.�Вартість�витрат�на�проведення

періодичної�повір�и,�обсл��ов�вання�і�ремонт

�вартирних�засобів�облі���теплової�енер�ії,��

том��числі�їх�демонтаж,�транспорт�вання�та

монтаж�після�повір�и,�нарахов�ється���с�ладі

посл��и�з�централізовано�о�опалення�щомісяця

протя�ом�опалювально�о�сезон��споживачам,

�вартири�я�их�обладнано��вартирними�засобами

облі���теплової�енер�ії,�залежно�від��іль�ості

та�их�засобів�облі���шляхом�додавання�плати

за� проведення� періодичної� повір�и,

обсл��ов�вання�і�ремонт���вартирних�засобів

облі���теплової�енер�ії�до�за�альної�вартості

посл���з�централізовано�о�опалення.
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Про проведення загальноміських заходів з нагоди відзначення
Дня столиці та Дня Києва

Розпорядження № 316 від 13 травня 2016 року
Відповідно до статті 1 Закону України "Про столицю України — містоDгерой Київ", статті 32 Закону України

"Про місцеве самоврядування в Україні", Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 28 березня 2002 № 371/1805, зареєстрованим наказом Міністерства юстиції України
від 02 лютого 2005 року № 14/5, рішення Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418 "Про
визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових громадських заходів політичного,
культурноDпросвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру", рішення Київської міської ради
від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва", рішення Київської міської ради
від 23 грудня 2010 року № 413/5225 "Про деякі питання з упорядкування в м. Києві роздрібної торгівлі
алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом (крім безалкогольного) та тютюновими
виробами", з метою популяризації міста як туристичного центру, організації змістовного дозвілля киян,
пропаганди фізичної культури і спорту, презентації творчого доробку київських митців, професійних та
аматорських художніх колективів, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Провести� в� травні-червні� 2016� ро��

за�альномісь�і�заходи,�присвячені�відзначенню

Дня�столиці�та�Дня�Києва.

2.�Затвердити�Про�рам��за�альномісь�их

заходів,�присвячених�Дню�столиці�та�Дню�Києва,

що�додається.

3.�Затвердити�Робочий�план�під�отов�и�і

проведення�за�альномісь�их�заходів,�присвячених

Дню�столиці�та�Дню�Києва,�що�додається.

4.�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�Департамент��освіти�і

на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

адміністрації)�забезпечити�проведення�на

висо�ом�� ор�анізаційном�� рівні� заходів,

присвячених�Дню�столиці�та�Дню�Києва,�та�їх

фінанс�вання�в�межах�за�ально�о�обся��

аси�н�вань,�передбачених���бюджеті�міста

Києва�на�2016�рі��на�відповідні�цілі,�та�за�рах�но�

зал�чених���встановленом��поряд����оштів.

5.�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

державної� адміністрації)� забезпечити

�оординацію�дій�стр��т�рних�підрозділів

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

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

пов'язаних�із�під�отов�ою�і�проведенням

за�альномісь�их�заходів,�присвячених�Дню

столиці�та�Дню�Києва.

6.� Районним� в� місті� Києві� державним

адміністраціям�забезпечити�проведення�свят�ових

заходів,�присвячених�Дню�столиці�та�Дню�Києва,

та�їх�фінанс�вання�в�межах�за�ально�о�обся��

аси�н�вань,�передбачених�в�бюджеті�міста

Києва�на�2016�рі��на�відповідні�цілі,�а�та�ож�за

рах�но��зал�чених���встановленом��поряд��

�оштів.

7.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

проведення� заходів� з�ідно� з� Про�рамою

за�альномісь�их�заходів,�присвячених�Дню

столиці�та�Дню�Києва,�та�Робочим�планом

під�отов�и�і�проведення�за�альномісь�их�заходів,

присвячених�Дню�столиці�та�Дню�Києва,�а�та�ож

за�дотримання�пожежної,�техно�енної�безпе�и

і�цивільно�о�захист��по�ладається�на�їхніх

ор�анізаторів.

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

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

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

забезпечити�розроблення,�ви�отовлення�та

розміщення�соціальної�ре�ламної�прод��ції�про

проведення�за�альномісь�их�заходів,�присвячених

Дню�столиці�та�Дню�Києва.

9.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій

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

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

забезпечити�висвітлення�цьо�о�розпорядження

���ом�нальних�засобах�масової�інформації�в

�становленом��поряд��.

10.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о

розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов'яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

13.05.2016�р.�№�316

ПРОГРАМА
загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва

Травень

1.�Заходи,�присвячені�Дню�столиці�та�Дню�Києва,���районах�міста�та�за�ладах���льт�ри

17	травня

2.�Концерт�дитячих�х�дожніх��оле�тивів�навчальних�за�ладів�м.�Києва�"На��рилах�творчості"

15.00

Київсь�ий�палац�дітей�та�юнацтва�(в�л.�Івана�Мазепи,�13)

20-22	травня

3.�XIV�Міжнародний�фестиваль-�он��рс�дитячої�ж�рналісти�и�"Прес-весна�на�Дніпрових�схилах"

10.0-18.00

Київсь�ий�палац�дітей�та�юнацтва�(в�л.�Івана�Мазепи,�13)

21	травня

4.�Пісенний�фестиваль�"Свято�д�ховності"�до�1020-річчя�освячення�храм��Пресвятої�Бо�ородиці

(Десятинної)

14.0-16.30

В�л.�Володимирсь�а,�2

23-31	травня

5.�XXVI�Міжнародний�фестиваль�"М�зичні�прем'єри�сезон�"

Концертні�майданчи�и�м.�Києва

26	травня

6.�Урочиста�церемонія�вр�чення�Мистець�ої�премії�"Київ"�–�відзначення��ращих�митців�

м.�Києва�в��ал�зі�літерат�ри,��іномистецтва,�м�зичної��омпозиції,�театрально�о�і�образотворчо�о

мистецтв,�ж�рналісти�и�та�народно�о�де�оративно�о�мистецтва

12.00

М�зейно-вистав�овий�центр�М�зею�історії�міста�Києва�(в�л.�Бо�дана

Хмельниць�о�о,�7)

27	травня

7.�Від�риття�фестивалю�мистецтв�Anne�Kiev�fest

16.0-23.00

Національний�заповідни��"Софія�Київсь�а"

(в�л.�Володимирсь�а,�24)

27-29	травня

8.�Від�ритий�місь�ий�т�рнір�з�теніс��настільно�о,�присвячений�Дню�Києва

10.0-�19.00

Спортивний��л�б�"Г�рман"

(в�л.�Нижньоюр�івсь�а.�31)

28	травня

9.�Велопарад���рам�ах�свят��вання�Дня�столиці�та�Дня�Києва

08.0-10.30�Маршр�т:�Європейсь�а�площа�-�в�л.�Хрещати��-�в�л.�Вели�а

Василь�івсь�а�-�площа�Льва�Толсто�о�-�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а�-�

в�л.�За�ородня�-�в�л.�Антоновича�-�Либідсь�а�площа�-�в�л.�Вели�а

Василь�івсь�а�-�площа�Льва�Толсто�о�-�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а�-�в�л.

Хрещати��-�майдан�Незалежності�-�в�л.�Хрещати��-�Європейсь�а�площа

-�Володимирсь�ий��звіз�-�в�л.�Набережно-Хрещатиць�а�-�Гавансь�ий�міст

-�в�л.�Набережно-�Рибальсь�а�-Мос�овсь�ий�міст�-�пар��"Др�жби�народів"

10.�Все��раїнсь�ий�фестиваль��ращих�дитячих�х�дожніх��оле�тивів�У�раїни�"Територія�дитинства"

08.0-18.00

Центральний�пар����льт�ри�і�відпочин��,�естрада�Хрещато�о�пар���(біля

ар�и�Др�жби�народів)

11.�Вітрильна�ре�ата,�присвячена�Дню�Києва

10.0-16.00

Київсь�ий�річ�овий�во�зал,�причал�№�6�(біля�цер�ви�Свято�о�Ми�олая)

12.�Київсь�ий�від�ритий�фестиваль�повітряних�зміїв�"Змієрія-2016"

10.0-16.00

Національний�м�зей�народної�архіте�т�ри�та�поб�т��У�раїни,�с.�Пиро�ів

13.�Міжнародна�вело�он�а�HORIZON�PARK�RACE�MAIDAN,�присвячена�Дню�Києва

1�1.00-�16.00�

Маршр�т��он�и:�в�л.�Хрещати��-�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а�-�площа�Льва�Толсто�о

-�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а�-�в�л.�За�ородня�-�в�л.�Антоновича�-�Либідсь�а�площа

-�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а�-�площа�Льва�Толсто�о�-�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а

-�в�л.�Хрещати��-�майдан�Незалежності�-�в�л.�Хрещати��-�Європейсь�а�площа�-

в�л.�Хрещати��-�майдан�Незалежності�-�в�л.�Хрещати��(по��ол�)

14.�Творчий�свят�овий�прое�т�"Мистець�а�палітра�Києва"

12.0 -18.00

Центральний�пар����льт�ри�і�відпочин��,�Літня�естрада�Місь�о�о�сад�

(в�л.�Михайла�Гр�шевсь�о�о,�5)

15.�Фестиваль�"Етнічний�віночо��на�Контра�товій"

14.0-�17.00�Контра�това�площа,

с�вер�біля�пам'ятни�а�П.�Са�айдачном�,�"Молода�сцена"�фестивалю�"День

Києва.�Свято�на�па�орбах"

16.�Міжнародний�фестиваль�мистецтв�"Діало�и���льт�р"

17.0-18.00�Михайлівсь�а�площа,

"Сцена�пам'яті"�фестивалю�"День�Києва.�Свято�на�па�орбах"

17.�Урочиста�церемонія�від�риття�панно�"Бо�ородиця�-�Знамення"�на�фасаді�павільйон��м�зею

"Золоті�ворота"

20.00

М�зей�"Золоті�ворота"

(в�л.�Володимирсь�а,�40-а)

28-29	травня

18.�Ре�ата�"Свято�на�воді",�присвячена�Дню�Києва

10.0-18.00�

Матвіївсь�а�зато�а.�Тр�ханів�острів,�спортивна�база�"Зеніт"

19.�Свят�ові�заходи�з�на�оди�від�риття�пар�ової�с��льпт�ри�"Аліса"���дитячом��арт-просторі

"Аліса�в�Країні�Мрій"

12.0-19.00

15.30�(28�травня�–�церемонія�від�риття)

Пейзажна�алея�(в�л.�Володимирсь�а,�12-в)

20.�Анімаційне�3D-меппін�-шо��"Інновації,�народжені�в�У�раїні"�на�фасаді�б�дівлі�Київсь�ої�місь�ої�ради

21.25,�21.55�

В�л.�Хрещати�,�36

Фестиваль�"День�Києва.�Свято�на�па�орбах"

Софійсь�а�площа.�"Головна�сцена"

28	травня

21.�Ярмаро�-продаж���раїнсь�их�виробни�ів�UA�made

з�11.00

"Київсь�а�Рапсодія"�–�театралізоване�танцювальне�дійство

15.0-17.30

Від�риття��оловної�сцени�фестивалю.�Концертна�про�рама�за��частю

��раїнсь�их���ртів�та�ви�онавців���с�проводі�джазово�о�ор�естр�

18.0-22.00

29	травня

Ярмаро�-продаж���раїнсь�их�виробни�ів�UA�made

з�11.00

Флешмоб�"Зі�раємо�разом".

15.00

Вист�пи�ді-джеїв.�Концертна�про�рама�за��частю�відомих���раїнсь�их

артистів���с�проводі�симфонічно�о�ор�естр�

17.0-22.00

Михайлівсь�а�площа.�"Сцена�пам'яті"

22.�Вист�пи��обзарів

12.0-16.00�(28�травня)

14.0-17.00�(29�травня)

Концерт�м�ніципальних�творчих��оле�тивів,�присвячений�Дню�столиці�та

Дню�Києва

16.0-�18.00�(29�травня)

Контра�това�площа.�"Молода�сцена"

23.�Ярмаро�-продаж���раїнсь�их�виробни�ів�UA�made�та�дитячої�зони

з�11.00�(28-29�травня)

С�вер�біля�пам'ятни�а�П.�Са�айдачном�

Вист�пи�х�дожніх��оле�тивів

12.0-18.00�(29�травня)

Концертна�про�рама�за��частю�молодих���раїнсь�их��оле�тивів

18.0-22.00�(28-29�травня)

Пейзажна�алея.�"Літерат�рна�сцена"

24. Вірші���раїнсь�их�письменни�ів�та�поетів.�Мистець�а�а�ція�"Вірші�видатних���раїно�"

14.0-�18.00�(28-29�травня)�

Пейзажна�алея

Андріївсь�ий��звіз.�"Вільний�двори�"
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25.�М�зичні�вист�пи�джазових�та�етнічних�м�зи�антів�(формат�джем-сейшн)

12.0-20.00�(28-29�травня)�Андріївсь�ий��звіз,�22

29	травня

26.�24-й�Від�ритий�ле��оатлетичний�бла�одійний�"Пробі��під��аштанами"

8.0-12.00�Маршр�т�пробі��:�Михайлівсь�а�площа�-�Володимирсь�ий�проїзд

-�Софійсь�а�площа�-�в�л.�Володимирсь�а�-�в�л.�Бо�дана�Хмельниць�о�о�-�в�л.

Хрещати��розворот�біля�майдан��Незалежності�та���зворотном��напрям��

27.�Міжнародна�вело�он�а�HORIZON�PARK�CLASSIC,�присвячена�Дню�Києва

08.0-13.00�

Маршр�т� �он�и:� в�л.� Ми�оли� Грінчен�а� -� в�л.� Кірово�радсь�а� -�

просп.�Валерія�Лобановсь�о�о�-�в�л.�Андрія�Голов�а�-�в�л.�Солом'янсь�а

-�в�л.�Протасів�Яр�(по��ол�)

28.�Міжнародний�т�рнір�з��і�бо�син��,�присвячений�Дню�Києва

8.0-22.00

Центральний�пар����льт�ри�і�відпочин��,

естрада�Хрещато�о�пар���(біля�ар�и�Др�жби�народів)

29.�Чемпіонат�міста�Києва�з�сімейно�о�спорт�

13.0-19.00�

В�л.�Хрещати�

(від�в�л.�Прорізної�до�в�л.�Бо�дана�Хмельниць�о�о)

30.�К�льт�рно-мистець�ий�прое�т�"У�раїнсь�ий�інтера�тивний�Арт-простір"

12.0-18.00�

Пар��"Кіото"�(вздовж�в�л.�Кіото)

31.�Місь�ий�фестиваль�хорово�о�мистецтва�"Пісня�над�Дніпром"

15.0-20.00�Співоче�поле

��Печерсь�ом��ландшафтном��пар��

32.�Перший�Міжнародний�фестиваль�фестивалів�GARDEN�MUSIC

Національний�ботанічний�сад�ім.�А.�А.�Гриш�а�

НАН�У�раїни�(в�л.�Тімірязєвсь�а,�1)

29-30	травня

33.�Чемпіонат�міста�з�с�дномодельно�о�спорт�,�присвячений�Дню�Києва

9.0-17.00

ДП�Національний�центр�ділово�о�та���льт�рно�о�співробітництва�"У�раїнсь�ий

дім"�(в�л.�Хрещати�,�2)

1	червня

34.�Урочисте�вр�чення�творчих�стипендій��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

талановитим�дітям�–��чням�почат�ових�спеціалізованих�мистець�их�навчальних�за�ладів

12.00

Колонна�зала�Київсь�ої�місь�ої�ради�(в�л.�Хрещати�,�36)

2	червня

35.�"Учні�–�вчителю"�–��онцерт�пам'яті�видатної���раїнсь�ої�оперної�співач�и,�Героя�У�раїни,

народної�артист�и�СРСР,�почесно�о��ромадянина�міста�Києва�Єв�енії�Мірошничен�о�на�підтрим��

і�розвито��Київсь�ої�малої�опери�Київсь�а�мала�опера�(в�л.�Де�тярівсь�а,�5)

Керівник апарату 
В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�13.05.2016�р.�№�316

РОБОЧИЙ ПЛАН
підготовки і проведення загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва

№ п/п Зміст роботи Контрольні строки виконання Відповідальні

1 2 3 4

1. Забезпечення організації та проведення фестивалю "День Києва. Свято на пагорбах" на Софійській, Михайлівській та Контрактовій
площах, Андріївському узвозі (біля будинку 22а), Пейзажній алеї

28F29.05.2016 ТОВ "КРАЇНАFМРІЙ", Департамент культури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

2. Забезпечення організації та проведення анімаційного 31.) 3DFмеппінгFшоу "Інновації, народжені в Україні" на фасаді будівлі
Київської міської ради

28F29.05.2016 ТОВ "Ант Хілл"

3. Забезпечення організації та проведення культурноFмистецького проекту "Український інтерактивний АртFпростір" у парку "Кіото" 29.05.2016 ГО "За рівновагу у суспільстві", Департамент культури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

4. Забезпечення організації та проведення: урочистого вручення Мистецької премії "Київ", Міського фестивалю хорового мистецтва
"ГІісня над Дніпром", творчого святкового проекту "Мистецька палітра Києва", фестивалю "Етнічний віночок на
Контрактовій",Міжнародного фестивалю мистецтв "Діалоги культур"

26F29.05.2016 Департамент культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5. Забезпечення організації та проведення спортивних заходів, заходів для дітей та юнацтва, передбачених Програмою
загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва

17F30.05.2016 Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

6. Забезпечення організації та проведення пісенного фестивалю "Свято духовності" до 1020Fріччя освячення храму Пресвятої
Богородиці (Десятинної)

21.05.2016 Музей історії Десятинної церкви

7. Забезпечення організації та проведення: відкриття фестивалю мистецтв Anne de Kiev fest; святкових заходів з нагоди відкриття
паркової скульптури "Аліса" у дитячому артFпросторі "Аліса в Країні Мрій"

27.05.2016 
28F29.05.2016

ГО "Чотири королеви"

8. Забезпечення організації та проведення урочистої церемонії відкриття панно "Богородиця – Знаменная" на фасаді павільйону музею
"Золоті ворота"

28.05.2016 Національний заповідник "Софія Київська"

9. Забезпечення організації та проведення Першого Міжнародного фестивалю фестивалів GARDEN MUSIC 29.05.2016 Компанія Global company

10. Забезпечення проведення у районах м. Києва святкових заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва; здійснення художнього
тематичного оформлення вулиць та площ районів м. Києва; 

травень 2016 року до
25.05.2016

Районні в місті Києві державні адміністрації

організація торговельного обслуговування під час проведення святкових заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва, в районах
м. Києва

28F29.05.2016

11. Забезпечення виконання суб'єктами господарювання під час проведення загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню
Києва, на визначених територіях вимог пункту 1 рішення Київської міської ради від 23 грудня 2010 року № 413/5225 "Про деякі
питання з упорядкування в м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом (крім
безалкогольного) та тютюновими виробами"; 
не допускати використання теплового торговельноFтехнологічного устаткування, що працює на скрапленому газу та відкритому
вогнищі

28F29.05.2016
27F29.05.2016 
29.05.2016

травень 2016 року

ТОВ "КРАЇНАFМРІЙ", 
компанія Global company, 
інші організатори заходів, 
районні в місті Києві державні адміністрації

12. Забезпечення погодження у встановленому порядку з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) схем розміщення об'єктів торгівлі з продажу продуктів
харчування, солодощів і безалкогольних напоїв під час проведення загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва

до 19.05.2016 ТОВ "КРАЇНАFМРІЙ", 
ГО "За рівновагу у суспільстві", 
компанія Global company, 
районні в місті Києві державні адміністрації

13. Забезпечення узгодження проведення заходів на Пейзажній алеї з комунальним підприємством "Міський магазин" до 20.05.2016 ТОВ "КРАЇНАFМРІЙ", КП "Міський магазин"

14. Забезпечити укладення договорів на прибирання території та вивезення сміття з території проведення заходів під час монтажуF
демонтажу конструкцій та на період проведення загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва заходів

до 23.05.2016 ТОВ "КРАЇНАFМРІЙ", 
ГО "За рівновагу у суспільстві", 
компанія Global company, 
районні в місті Києві державні адміністрації

15. Забезпечення контролю за виконанням торговельними підприємствами та організаціями, комунальними службами районів
постійного санітарного прибирання об'єктів торгівлі та обслуговування населення, прилеглих і закріплених територій, під час
проведення святкових заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва

27F29.05.2016 Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районні в місті Києві державні
адміністрації, організатори заходів

16. Вирішення питання забезпечення загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва, необхідною енергетичною
потужністю за заявками організаторів

до 14.05.2016 Публічне акціонерне товариство "Київенерго" (за
згодою), організатори заходів
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17. Забезпечення підключення до мереж електропостачання сценічного обладнання, об'єктів торгівлі під час
проведення фестивалю "День Києва. Свято на пагорбах", культурноFмистецького проекту "Український
інтерактивний АртFпростір" у парку "Кіото", 3DFмеппінгFшоу на фасаді будівлі Київської міської ради

27F29.05.2016 Публічне акціонерне товариство "Київенерго" (за згодою), 
ТОВ "КРАЇНАFМРІЙ" ТОВ "Ант Хілл", 
ГО "За рівновагу у суспільстві", інші організатори заходів

18. Забезпечення включення тематичної ілюмінації до Дня столиці та Дня Києва в центральній частині м. Києва, що
перебуває на балансі КП "Київміськсвітло"; забезпечення освітлення Софійської площі, Михайлівської площі,
Контрактової площі, Володимирського проїзду та прилеглої території під час проведення фестивалю "День
Києва. Свято на пагорбах"

28F29.05.2016
26.05.2016F 01.06.2016

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення 
м. Києва "Київміськсвітло"

19. Забезпечення відключення зовнішнього освітлення по вул. Хрещатик на відрізку від вул. Б. Хмельницького до
вул. Прорізної під час проведення: тестового запуску обладнання та проведення генеральної репетиції ЗПF
меппінгFшоу "Інновації, народжені в Україні" на фасаді будівлі Київської міської ради;

з 23.00 27.05.2016 
до 05.00 28.05.2016

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення 
м. Києва "Київміськсвітло"

проведення 3DFмеппінгFшоу "Інновації, народжені в Україні" на фасаді будівлі Київської міської ради 28F29.05.2016 21.00F22.00

20. Забезпечення у встановленому порядку оформлення відповідної документації на право тимчасового порушення
благоустрою та його відновлення у зв'язку з встановленням тимчасових об'єктів торгівлі та сценічних конструкцій
на Софійській площі, Михайлівській площі, Контрактовій площі, Андріївському узвозі, Пейзажній алеї, вулиці
Хрещатик, а також в інших місцях проведення заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва, згідно з
заявками організаторів

до 18.05.2016 Організатори заходів, Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

21. Забезпечення дотримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25 грудня 2008 року №1051/1051, під час проведення загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню
Києва

23.05.2016F03.06.2016 Асоціація сімейного спорту України, Благодійний фонд "Пробіг під
каштанами", ГО "За рівновагу у суспільстві", ГО "Чотири королеви",
Компанія Global company, Музей історії Десятинної церкви,
Національний заповідник "Софія Київська", ТОВ "КРАЇНАFМРІЙ", ТОВ
"Ант Хілл", інші організатори заходів

22. Забезпечення: охорони громадського порядку в місцях проведення загальноміських заходів, передбачених
Програмою загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва;

21F29.05.2016 Головне управління Національної поліції у м. Києві (за згодою),
Головне управління патрульної поліції у м. Києві (за згодою)

цілодобової охорони сцени, сценічного обладнання та освітлювальної апаратури на Софійській площі,
Михайлівській площі, Контрактовій площі, Пейзажній алеї, вулиці Хрещатик, Андріївському узвозі, парку "Кіото"
(вздовж вулиці Кіото), Співочому полі у Печерському ландшафтному парку,

23.05.2016F03.06.2016

умов для вільного заїзду транспорту з колективами, сценічним обладнанням, на місця проведення
загальноміських заходів та виїзду з них, а саме:на Софійську площу, Михайлівську площу, Контрактову площу,
Андріївський узвіз, Пейзажну алею

23.05.2016F03.06.2016

вул. Хрещатик, Співоче поле у Печерському ландшафтному парку, територію Центрального парку культури і
відпочинку, територію парку "Кіото " (вздовж вулиці Кіото); 
не допускати випадків стихійного паркування автотранспортних засобів на прибудинкових територіях (миття,
ремонт тощо), прилеглих до місць проведення заходів

26F30.05.2016
23.05.2016F01.06.2016

23. Перекриття руху транспорту під час проведення загальноміських заходів (відповідно до заявок організаторів), а
саме: Велопарад у рамках святкування Дня Києва за маршрутом: Європейська площа F вул. Хрещатик F вул.
Велика Васильківська F площа Льва Толстого F вул. Велика Васильківська F вул. Загородня F вул. Антоновича F
Либідська площа F вул. Велика Васильківська F площа Льва Толстого F вул. Велика Васильківська F вул.
Хрещатик F майдан Незалежності F вул. Хрещатик F Європейська площа

Міжнародної велогонки HORIZON PARK RACЕ MAIDAN, присвяченої Дню Києва, за маршрутом: вул. Хрещатик F
вул. Велика Васильківська F площа Льва Толстого F вул. Велика Васильківська F вул. Загородня F вул. Антоновича
F Либідська площа F вул. Велика Васильківська F площа Льва Толстого F вул. Велика Васильківська F вул.
Хрещатик F майдан Незалежності F вул. Хрещатик F Європейська площа F вул. Хрещатик F майдан Незалежності
F вул. Хрещатик (по колу)

28.05.2016 
11.00F 16.00 

Головне управління Національної поліції у м. Києві (за згодою),
Головне управління патрульної поліції у м. Києві (за згодою)

Міжнародної велогонки HORIZON PARK CLASSIC, присвяченої Дню Києва, за маршрутом: вул. М.ГрінченкаF вул.
Кіровоградська F просп. В. Лобановського F вул. А.Головка F вул. Солом'янська F вул. Протасів Яр;

29.05.2016 08.00F 13.00

24Fго Відкритого легкоатлетичного благодійного "Пробігу під каштанами": частини Володимирського проїзду від
перехрестя з вулицею Велика Житомирська до перехрестя з вулицею Мала Житомирська для здійснення
монтажу обладнання площадок старту і фінішу пробігу, за маршрутом пробігу: Михайлівська площа F
Володимирський проїзд F Софійська площаFвул. Володимирська F вул. Б. Хмельницького F вул. Хрещатик
розворот біля майдану Незалежності та у зворотному напрямку

з 23.00 28.05.2016 
до 6.00 29.05.2016  

09.00F13.00 29.05.2016  

фестивалю "День Києва. Свято на пагорбах" ("Молода сцена") на Контрактовій площі на відрізку від будинку 
№8 до будинку № 14 та виїзду з вулиці Покровської

28F29.05.2016

24. Забезпечення безперебійної роботи транспорту для перевезення населення після завершення святкових заходів;
забезпечення внесення змін в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування,
шлях слідування яких проходить у місцях проведення загальноміських заходів;

28F29.05.2016 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

стоянок для транспорту, який перевозитиме сценічне обладнання, торгівельне обладнання, художні колективи
на вулиці Хрещатик, Андріївському узвозі, Пейзажній алеї (з боку Десятинного провулку та вулиці
Володимирської); на територію, прилеглу до Софійської, Михайлівської та Контрактової площ, Співочого поля
Печерського ландшафтного парку, Центрального парку культури і відпочинку, парку "Кіото" (вздовж вулиці
Кіото)

21F03.05.2016

25. Забезпечення чергування пожежних автомобілів (згідно з заявками організаторів заходів ) для запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій під час проведення загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та
Дню Києва

27F29.05.2016 Головне управління ДСНС України у м. Києві (за згодою)

26. Забезпечення дотримання та виконання вимог пожежної і техногенної безпеки під час підготовки та проведення
загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва

21F29.05.2016 Асоціація сімейного спорту України, Благодійний фонд "Пробіг під
каштанами", ГО "За рівновагу у суспільстві", ГО "Чотири королеви",
Компанія Global company, Київська міська федерація вітрильного
спорту, Київська міська федерація кікбоксингу, Київський міський
центр народної творчості та культурологічних досліджень, Музей
історії Десятинної церкви, Національний заповідник "Софія Київська",
ТОВ "КРАЇНАFМРІЙ", ТОВ "Ант Хілл"

27. Погодження у встановленому порядку схем (узгодження місць) розміщення об'єктів торгівлі, тимчасових
конструкцій і обладнання сценічних майданчиків

до 18.05.2016 Організатори заходів, Головне управління ДСНС України у м. Києві (за
згодою)

28. Забезпечення чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час проведення святкових заходів,
передбачених Програмою загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва

21F29.05.2016 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

29. Здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства України про охорону праці під час проведення
загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва

28F29.05.2016 Державна інспекція промислової безпеки та охорони праці у
соціальноFкультурній сфері Територіального управління Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду по Київській області та місту Києву (за згодою)

30. Встановлення необхідної кількості урн, контейнерів для збору побутових відходів, туалетних модульних кабін у
місцях проведення загальноміських заходів

27F29.05.2016 Організатори заходів, районні в місті Києві державні адміністрації

31. Забезпечення постійного контролю та своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для збору побутових
відходів, належного утримання туалетів у місцях проведення масових святкових заходів

27F29.05.2016 Районні в місті Києві державні адміністрації, організатори заходів,
Департамент житловоFкомунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), організатори заходів

32. Забезпечення безкоштовного входу на територію Печерського ландшафтного парку (Співочого поля) 29.05.2016 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), ККО "Київзеленбуд"

33. Забезпечення безпеки на воді та роботи рятувальних служб під час проведення святкових заходів, присвячених
Дню столиці та Дню Києва, передбачених Програмою загальноміських заходів

28F29.05.2016 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), КП "Плесо"

34. Забезпечення розміщення інформації соціального характеру, присвяченої Дню столиці та Дню Києва;
виготовлення рекламної друкованої продукції про проведення загальноміських заходів, присвячених Дню
столиці та Дню Києва

до 18.05.2016 Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
КП "Київреклама", ТОВ "КРАЇНАFМРІЙ"

35. Забезпечення інформування населення щодо проведення заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва травень 2016 року Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління
інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Керівник проекту  В. Бондаренко 
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Про затвердження змін 
до структури Департаменту міського 

благоустрою та збереження 
природного середовиша виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Розпорядження № 255 від 25 квітня 2016 року
Відповідно до законів України "Про столицю України D містоDгерой Київ", "Про місцеве самоврядування в

Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 "Про упорядкування структури
апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних
адміністрацій", з метою здійснення організаційноDправових заходів, пов'язаних зі змінами в структурі:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�29.12.2012�р.�№�2375

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

25.04.2016�р.�№�255)

Структура
Департаменту міського благоустрою та збереження природного

середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.	Дире�тор	Департамент�

1.1.�Управління�інформаційно-аналітичної

роботи�та��онтролю

1.1.1.�Відділ��онтрольно-аналітичної�роботи

1.1.2.�Відділ�ор�анізаційно�о�забезпечення,

інформатизації�та�зв'яз�ів�з��ромадсь�істю

1.2.�Відділ�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності

1.3.�Відділ�правово�о�забезпечення

1.4.�Се�тор�з�питань�охорони�праці

1.5.�Се�тор�з�питань��правління�персоналом

1.6.�Се�тор�режимно-се�ретної�роботи

2.	 Перший	 заст�пни�	 дире�тора

Департамент�	–	начальни�	�правління

�онтролю	за	бла�о�строєм

2.1.�Управління��онтролю�за�бла�о�строєм

2.1.1.�Відділ��онтролю�за�бла�о�строєм

2.1.2.�Відділ�аналіз��бла�о�строю

2.1.3.�Відділ��онтрольної�до��ментації�з

бла�о�строю

3.	Заст�пни�	дире�тора	Департамент�

-	 начальни�	 �правління	 е�оло�ії	 та

природних	рес�рсів

3.1.�Управління�е�оло�ії�та�природних

рес�рсів

3.1.1.�Відділ�природо�орист�вання�та

�онтролю

3.1.2.�Відділ�ре��лювання�зелених�насаджень

3.1.3.� Се�тор� е�оло�ічної� е�спертизи� і

моніторин��

3.1.4.� Се�тор� про�рам,� інвестицій� та

�за�альнення�інформації

4.	Заст�пни�	дире�тора	Департамент�

–	начальни�	�правління	з	питань	надзви-

чайних	сит�ацій

4.1.�Управління�з�питань�надзвичайних�си-

т�ацій

4.1.1.�Відділ�план�вання,�оперативно�о�реа-

��вання�та�оповіщення�населення

4.1.2.�Відділ�захист��населення�та�територій

4.1.3.�Відділ�ор�анізаційно�о�та�інформаційно�о

забезпечення�роботи�Постійної��омісії�з�питань

техно�енно-е�оло�ічної�безпе�и�та�надзвичайних

сит�ацій.

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про внесення змін до Положення 
про апарат виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 267 від 26 квітня 2016 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України D містоD
герой Київ", "Про державну службу", Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810:

1.�Внести�зміни�до�Положення�про�апарат

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

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

затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�від�07�вересня�2011

ро���№�1627,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,

що�додається.

2.�Керівни���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

державної�адміністрації)�Бондарен���В.В.�вжити

заходів�щодо�державної�реєстрації�змін�до

Положення�про�апарат�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

державної�адміністрації)�в��становленом�

поряд��.

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

рядження�залишаю�за�собою.

Голова В.Кличко

Затвердити�зміни�до�стр��т�ри�Департамент�

місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о

середовиша�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

затвердженої�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�від�29��р�дня�2012

ро��� №2375� (в� реда�ції� розпорядження

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

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

28��р�дня�2015�ро���№1254)�ви�лавши�її�в�новій

реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Про затвердження проекту 
"Реконструкція будівлі під відділ (Центр) 

надання адміністративних послуг апарату 
Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації на вул. Олійника, 21 
у Дарницькому районі"

Розпорядження № 321 від 13 травня 2016 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України D містоDгерой Київ" та постанови

Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України":

1.�Затвердити�прое�т�"Ре�онстр��ція�б�дівлі�під�відділ�(Центр)�надання�адміністративних

посл���апарат��Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�на�в�л.�Олійни�а,�21

��Дарниць�ом��районі",�врахов�ючи�е�спертний�звіт�щодо�роз�ляд��прое�тної�до��ментації

Державно�о�підприємства�"Спеціалізована�державна�е�спертна�ор�анізація�-�Центральна�сл�жба

��раїнсь�ої�державної�б�дівельної�е�спертизи"�ДП�"У�рдержб�де�спертиза"�від�29�люто�о�2016

ро���№�00-2009-15/ЦБ,�з�та�ими�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи���(з�ПДВ),�передбачених�зведеним��ошторисним

розрах�н�ом�б�дівництва,�здійснює�замовни��б�дівництва�на�підставі�об�р�нт�вальних�до��ментів

та�рез�льтатів�їх�детальної�перевір�и���встановленом��поряд��.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Показник Одиниця виміру Кількість 

Вид будівництва F реконструкція

Ступінь вогнестійкості будівлі F II

Площа забудови м2 943,60

Поверховість поверх 2

Загальна площа будинку м2 2259,70

Корисна площа приміщень, які підлягають реконструкції, у тому числі: м2 1431,40

адміністративних та офісних приміщень м2 674,70 

інших приміщень м2 756,70

Будівельний об'єм будинку м2 9712,0

Кількість створених робочих місць місце 86

Тривалість реконструкції місяць 6,0

Річна потреба:

води тис. м3 0,957

електричної енергії тис. кВтFгод 850,2

теплової енергії ГКал 224,07

Загальна кошторисна вартість реконструкції
в поточних цінах станом на 25.02.2016 , у тому числі:

тис. грн 27541,136

будівельні роботи тис. грн 11691,598

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 9384,579

інші витрати тис. грн 6464,959

Про тимчасове обмеження руху транспорту 
та зайняття тротуару на вулиці Хрещатик 

(напроти будинку № 27Dа) у Печерському районі
Розпорядження № 319 від 13 травня 2016 року

Відповідно до статей 6, 26 Закону України "Про дорожній рух", статті 19 Закону України "Про автомобільні
дороги", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення публічного
акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" від 26 листопада 2015 року 
№ 5461/30/36/02D15:

1.�П�блічном��а�ціонерном��товариств�

"А�ціонерна��омпанія�"Київводо�анал"�(далі

-�ПАТ�"АК�"Київводо�анал")�здійснити�відповідно

до� розробленої� та� затвердженої� в

�становленом��поряд���прое�тно-�ошторисної

до��ментації�за��мови�ви�онання�вимо��п�н�т�

2�цьо�о�розпорядження�з�13�травня�до�10

червня�2016�ро���на�період�ви�онання�робіт

з�влашт�вання�та�лі�відації�техноло�ічної

свердловини�для�подачі�розчин��при�б�дівництві

Др��ої�нит�и��оловно�о�місь�о�о��аналізаційно�о

�оле�тора� тимчасове� обмеження� р�х�

транспорт��проїзною�частиною�правої�см��и

та�зайняття�трот�ар��на�в�лиці�Хрещати�

(напроти�б�дин���№�27-а)���Печерсь�ом�

районі.

2.�ПАТ�"АК�"Київводо�анал"���встановленом�

за�онодавством�поряд��:

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо��чинно�о

за�онодавства�щодо�поряд���ви�онання

б�дівельних�робіт.

2.2.�Розробити,�по�одити�в��правлінні

превентивної�діяльності�Головно�о��правління

Національної�поліції���місті�Києві�та�подати

на� затвердження� до� Департамент�

транспортної� інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�схем��ор�анізації

дорожньо�о� р�х�� на� період� ви�онання

б�дівельних�робіт,�визначених���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження.

2.3.�Під�час�ви�онання�б�дівельних�робіт

забезпечити�вільний�і�безпечний�прохід

пішоходів�та�проїзд�автотранспорт�.

2.4.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю� м.� Києва,� затвердженими

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№�1051/1051.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити

по�риття�проїзної�частини,�по�риття�трот�арів

на�повн��ширин��та�довжин��в�межах�йо�о

зайняття�за�типом�існ�ючо�о�та�передати�їх�за

а�том��ом�нальном��підприємств��"Шляхово-

е�спл�атаційне��правління�по�ремонт��та

�триманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д

на�них�Шевчен�івсь�о�о�район�"�м.�Києва.

3.� Відповідальність� за� своєчасне� та

безаварійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на

�олов��правління�-��енерально�о�дире�тора

ПАТ�"АК�"Київводо�анал"�Новиць�о�о�Д.�Ю.

4.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о

розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Спасиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

²íñòèòóò ïðîáëåì ìàòåìàòè÷íèõ ìàøèí ³ ñèñòåì Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäà÷³ äåðæàâíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà â îðåíäó

(03680, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 42)
Îá’ºêò ¹ 1: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 224,17 êâ.ì, íà äðóãîìó ïîâåðñ³,

ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó Â, âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì 31 áåðåçíÿ 2016 ð. ñòàíîâèòü
696 272 ãðí, ñòðîê îðåíäè äî 3 ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ îô³ñó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ
46,59 ãðí çà 1 êâ.ì ó ì³ñÿöü.

Îá’ºêò ¹ 2: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 96,60 êâ.ì, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³,
ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó Â, âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ íà 31 áåðåçíÿ 2016 ð. ñòàíîâèòü
197 450,00 ãðí, ñòðîê îðåíäè äî 3 ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó. Ö³íà îðåíäè
ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 25,55 ãðí çà 1 êâ.ì ó ì³ñÿöü.

Îá’ºêò ¹ 3: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 308,80 êâ.ì, íà äðóãîìó ïîâåðñ³,
ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó Â, âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì 31 áåðåçíÿ 2016 ð. ñòàíîâèòü
948 942,00 ãðí, ñòðîê îðåíäè äî 3 ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ îô³ñó òà ñêëàäó. Ö³íà
îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ: îô³ñ — 46,10 ãðí çà 1 êâ.ì ó ì³ñÿöü, ñêëàä — 38,42 ãðí çà 1 êâ. ì
ó ì³ñÿöü.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ îðåíäàð³â:
1. Óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè íà óìîâàõ òèïîâîãî.
2. Äîäàòêîâ³ óìîâè: â³äøêîäóâàííÿ Îðåíäîäàâöþ âèòðàò íà óòðèìàííÿ îðåíäîâàíîãî

ïðèì³ùåííÿ, êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â, ïîäàòêó íà çåìëþ,íà ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çä³éñíþºòüñÿ
çã³äíî äîãîâîðó îðåíäè íà óìîâàõ òèïîâîãî.

3. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äîäàòêîâèõ çàÿâ áóäå îãîëîøåíèé êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè öèõ
îá’ºêò³â.

4.Îñòàíí³é äåíü ïðèéìàííÿ çàÿâ ïðî îðåíäó: 02 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó çà àäðåñîþ: 03680,ì.Êè¿â,
ïð. Àêàä. Ãëóøêîâà, 42, êîðïóñ 2, ê³ìí. 514 á, òåëåôîí: (044) 526-55-06, ôàêñ (044) 526-64-57.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Âàñèëåíêà, 4, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 155,6 êâ.ì, çàï-

ðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òî-
âàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, àëêîãîëüíèõ òà òþòþíîâèõ âèðîá³â (ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 19 672, 31 ãðí (áåç ÏÄÂ)) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 31 687,50 ãðí (áåç ÏÄÂ)).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Øñïåëºâà, 6, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 19,6 êâ.ì, çàï-
ðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ êàôåòåð³þ, ùî çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèç-
íî¿ ãðóïè (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 7 363, 33 ãðí (áåç ÏÄÂ)) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàé-
íà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 5 522,50 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ìîíòàæíèê³â, 101/2, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 47,70 êâ.ì,
çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòî-
âå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ; òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó àëêîãîëüíèõ òà òþòþíîâèõ âèðîá³â (ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 9 489,15 ãðí (áåç ÏÄÂ)) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 13 618,75 ãðí (áåç ÏÄÂ)).

-íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.Âèáîðçüêà,81/83,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 52,10 êâ.ì,çàïðî-
ïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü5 826,67 ãðí
(áåç ÏÄÂ)) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 10 925,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 25, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
128,9 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîùó,
ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòà-
íîâèòü 8 519,97 ãðí (áåç ÏÄÂ)) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü
36 157,50 ãðí (áåç ÏÄÂ)).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî, 12, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 58,6 êâ.ì,
çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâèîãî çàêëàäó (êëóáó øà-
õ³â) (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 3 115,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîç-
ì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 15 575,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó —10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî
îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020,ïðîñï.Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,41,Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”: 1) âóë. Áðàòèñëàâñüêà, 28, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 97,70 êâ. ì, ìåòà
âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïåðóêàðåíü, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ. ì — 83,02 ãðí,
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 8110,88 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè
ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³
á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà
ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí. êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü
ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225,
ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè
äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

30.05.2016 î 09.30 ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà (âóëèöÿ
Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 826/4492/16 çà ïîçîâîì
îáñëóãîâóþ÷îãî ãàðàæíî-áóä³âåëüíîãî êîîïåðàòèâó ³íâàë³ä³â “Çîëóøêà” äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè, òðåò³ îñîáè: Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãàðàæíî-áóä³âåëüíèé êîîïåðàòèâ “Çîðÿ”
ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.09.2015
¹ 46/1949 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî
ïðîñïåêòó,âóëèöü Ñîëîì’ÿíñüêî¿,Ìåõàí³çàòîð³â,Êóäðÿøîâà òà çàë³çíè÷íèõ êîë³é ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

22.06.2016 î 10.40 ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà (

ì. Êè¿â, âóë. Ïåòðà Áîëáà÷àíà, 8, êîðïóñ 1) ñóääÿ Êîáèëÿíñüêèé Ê. Ì. â³äáóäåòüñÿ

ñóäîâå çàñ³äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/6275/16 çà ïîçîâîì Ïðîôåñ³éíî¿

ñï³ëêè ï³äïðèºìö³â òà íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³, ñôåðè ïîñëóã òà ïðîìèñëîâîñò³

“ªäí³ñòü” äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.03.2016

¹ 237/237 â ÷àñòèí³.

22.06.2016 î 10.20 ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó
ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Ïåòðà Áîëáà÷àíà, 8, êîðïóñ 1) ñóääÿ Êîáèëÿí-
ñüêèé Ê. Ì. â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³
¹ 826/6168/16 çà ïîçîâîì ÃÎ “Êè¿âñüêèé Êîì³òåò ïîðÿòóíêó á³çíåñó”
äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.03.2016
¹ 237/237 â ÷àñòèí³.

22.06.2016 îá 11.00 ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó

ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Ïåòðà Áîëáà÷àíà, 8, êîðïóñ 1) ñóääÿ Êîáèëÿí-

ñüêèé Ê. Ì. â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³

¹ 826/6362/16 çà ïîçîâîì ÔÎÏ Îçåð÷óê Î. À. äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.03.2016 ¹ 237/237 â ÷àñòèí³.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

1. ²íâåñòîð (çàìîâíèê): ÒÎÂ “ÃÓÅËÜ ÏÀÐÊ”
Óêðà¿íà, 03179, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 131/3,

òåë.: (097)224-99-43.
2. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ìàéäàí÷èêà áóä³âíèöòâà: ä³-

ëÿíêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ðåâóöüêîãî, 8-Ê ó Äàðíèöü-
êîìó ð-í³, ì. Êèºâà (ïåðåòèí âóë. Ðåâóöüêîãî òà âóë.
Àííè Àõìàòîâî¿).

3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêòà: Ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ áóä³âë³ ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ (ë³ò. “À”) âîä³¿â
òà ïàñàæèð³â ç â³äêðèòîþ àâòîñòîÿíêîþ ï³ä áàãàòîïà-
ëèâíó àâòîçàïðàâíó ñòàíö³þ (ÁÏ ÀÇÑ) íà âóë. Ðåâóöü-
êîãî, 8-Ê ó Äàðíèöüêîìó ð-í³, ì. Êèºâà.

Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³: Äâà ï³äçåìíèõ ðåçåð-
âóàðè ºìí³ñòþ 50+54 ì3, äëÿ áåíçèíó ìàðîê À-92,À-95,
À-95 ïðåì³óì, äèçåëüíîãî ïàëüíîãî òà äèçåëüíîãî ïàëü-
íîãî ïðåì³óì, â ò.÷. ñåêö³ÿ îá’ºìîì 4 ì3 — ðåçåðâíà,
äëÿ àâàð³éíîãî çëèâó íàôòîïðîäóêò³â. À òàêîæ îäèí
ï³äçåìíèé ðåçåðâóàð îá’ºìîì 20 ì3 (ìîäóëü) äëÿ ñêðàï-
ëåíèõ âóãëåâîäíåâèõ ãàç³â (ÑÂÃ). Çàãàëüíà ºìí³ñòü ðå-
çåðâóàðíîãî ïàðêó 120 ì3.

Ïðè ïðîåêòóâàíí³ ÁÏ ÀÇÑ çàñòîñîâàíà ñó÷àñíà òåõ-
íîëîã³÷íà ñõåìà çàïðàâëåííÿ àâòîòðàíñïîðòó ç âèêî-
ðèñòàííÿì íàä³éíîãî ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ, çàáåçïå-
÷åíîãî ñèñòåìîþ àâòîìàòè÷íîãî îáë³êó, êîíòðîëþ òà
ñèãíàë³çàö³¿. Îáëàäíàííÿ, ÿêå áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñü,
â³äíîñèòüñÿ äî íàéá³ëüø åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîãî â äà-
íèé ÷àñ íà ºâðîïåéñüêîìó ðèíêó òà ïðîéøëî äåðæàâ-
í³ âèïðîáóâàííÿ ³ äîïóùåíî äî çàñòîñóâàííÿ íà Óê-
ðà¿í³. Ïðè çàïðàâëåíí³ àâòîìîá³ë³â ÷åðåç ïàëèâî-ðîç-
äàâàëüí³ êîëîíêè áóäå çàñòîñîâàíà ñèñòåìà — çâîðîò-
íº âèâåäåííÿ ïàð³â ð³äêèõ âóãëåâîäí³â (ðåêóïåðàö³ÿ).

Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä â³ä 28 ñåðïíÿ 2013 ðîêó ¹ 808 ÀÇÑ âíå-
ñåíî äî ïåðåë³êó âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá’ºêò³â, ùî ñòà-
íîâëÿòü åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó.Òðàíñêîðäîííèé âïëèâ
â³äñóòí³é.

Ðåæèì ðîáîòè ÀÇÑ — ö³ëîäîáîâèé. Òåðì³í åêñïëó-
àòàö³¿ áóäèíêó ÀÇÑ ç ïóíêòîì ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ âîä³¿â òà ïàñàæèð³â 60 ðîê³â. Òåðì³í åêñïëóà-
òàö³¿ ðåçåðâóàð³â 40 ðîê³â. Ð³ê ââåäåííÿ â åêñïëóàòà-
ö³þ ÀÇÑ 2016 ð.

4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïðîåêòîâà-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³: Ïîêðàùåííÿ óìîâ çàáåçïå÷åííÿ íàñå-
ëåííÿ ³ ï³äïðèºìñòâ ÿê³ñíèìè íàôòîïðîäóêòàìè; ñòâî-
ðåííÿ äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, íàäõîäæåííÿ â
äåðæáþäæåò.

5. Ïîòðåáè â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóà-
òàö³¿:

çåìåëüíèõ — 0,5506 ãà, êàäàñòðîâèé íîìåð
8000000000:63:243:0202 ïåðåáóâàº â îðåíäíîìó êî-
ðèñòóâàíí³ ÒÎÂ “ÃÓÅËÜ ÏÀÐÊ” çã³äíî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹ 110/110 â³ä 11.02.2016 ð.

ñèðîâèííèõ — ïðè áóä³âíèöòâ³: âñ³ íåîáõ³äí³ áóäìà-
òåð³ëè áóäóòü çàêóïëåí³ â áóä³âåëüíèõ ìàãàçèíàõ;

ïðè åêñïëóàòàö³¿: ïðèâîçíà ñèðîâèíà, 3570 ì3 íà
ð³ê, â ò.÷. áåíçèí 1050 ì3 íà ð³ê, äèçïàëèâî 1120 ì3 íà
ð³ê , ÑÂÃ — 1400 ì3 íà ð³ê.

åíåðãåòè÷íèõ — ð³÷íà ïîòðåáà â åëåêòðîåíåðã³¿ —
423,4 òèñ. êÂò/ãîä çã³äíî äîãîâîðó ç ÏÀÒ “Êè¿âåíåðãî”

âîäíèõ — âîäîïðîâ³ä — 6,1 ì3/äîáó— çã³äíî ÒÓ âè-
äàíèõ ÏÀÒ ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”

òðóäîâèõ — 19 ïðàöþþ÷èõ.
6.Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñ-

ïëóàòàö³¿): ïðè áóä³âíèöòâ³ — çàáåçïå÷óº çàìîâíèê;
ïðè åêñïëóàòàö³¿ — íåìàº.
7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-

íîñò³: Ôîíîâå çàáðóäíåííÿ, ðîçì³ð ÑÇÇ, ãðàíè÷íî äî-
ïóñòèì³ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñ-
ôåðíîìó ïîâ³òð³ íàñåëåíèõ ïóíêò³â.

8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà òåðè-
òîð³¿: Ðîáîòè ïî âèíîñó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, çåìëÿí³
ðîáîòè.

9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áó-
ä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿) íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå
³ âèäè âïëèâ³â íà:

ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå — íåìàº;
ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå — âèêèäè ïàð³â áåíçèíó, âóã-

ëåâîäí³â ôðàêö³¿ Ñ12-Ñ19, îêñèäó âóãëåöþ, ä³îêñèäó
àçîòó, ä³îêñèäó ñ³ðêè, ïàð³â ïðîïàíó-áóòàíó;

êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò — íåìàº;
âîäíå ñåðåäîâèùå — óòâîðåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ, ïî-

áóòîâèõ òà çëèâîâèõ ñòîê³â;
ãðóíò — ó âèïàäêó àâàð³¿;
ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá’ºêòè —

íåìàº, çàïîâ³äí³ îá’ºêòè â çîí³ âïëèâó â³äñóòí³;
íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå — âèâ÷àºòüñÿ ÷å-

ðåç ìåõàí³çì ïóáë³êàö³¿ â ÇÌ²;
íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå — íåìàº.
10.Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíî-

ãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ ÷è áåçïå÷-
íîãî ïîõîâàííÿ: ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèâåçåííÿ îñàäó ³ âëîâ-
ëåíèõ íàôòîïðîäóêò³â íà óòèë³çàö³þ â ë³öåíç³éíó îðãà-
í³çàö³þ (ì. Êè¿â). Òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè âèâîçÿòüñÿ
çã³äíî äîãîâîðó,íà ä³þ÷èé ïîë³ãîí ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.
Áóä³âåëüíå ñì³òòÿ ÷àñòêîâî âèêîðèñòîâóþòü íà ï³äñèï-
êó, à çàéâå âèâîçÿòü íà ïîë³ãîí áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â.

11. Îáñÿã âèêîíàííÿ OBHC: â³äïîâ³äíî âèìîã
ÄÁÍ.À.2.2-1-2003.

12. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³: ïóáë³êàö³ÿ ó ÇÌ².
Ñâî¿ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íåîáõ³äíî íàïðàâ-

ëÿòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ çàÿâè â ÇÌ²
äî Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì.Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çà àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â, âóë. Î. Êîøèöÿ, 11.
Òåëåôîí: (044)560-66-66,àáî äî çàìîâíèêà ïðîåêòó (àä-
ðåñà òà êîíòàêòíèé òåëåôîí âèùå). Îçíàéîìèòèòèñü ç
ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó òà îö³íêîþ âïëèâó íà íàâêîëèø-
íº ñåðåäîâèùå ìîæíà â ÒÎÂ “ÃÓÅËÜ ÏÀÐÊ” (03179,
ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 131/3).

ÒÎÂ “ÃÓÅËÜ ÏÀÐÊ” (Óêðà¿íà, 03179, ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ïåðåìîãè, 131/3 òåë.: (097)224-99-43 ³íâåñòóº ðåêîíñ-
òðóêö³þ áóä³âë³ ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ âîä³¿â òà
ïàñàæèð³â ç â³äêðèòîþ àâòîñòîÿíêîþ ï³ä áàãàòîïà-
ëèâíó àâòîçàïðàâíó ñòàíö³þ (ÁÏ ÀÇÑ) íà âóë. Ðåâóöü-
êîãî, 8-Ê ó Äàðíèöüêîìó ð-í³, ì. Êèºâà.

Ìåòà ³ íåîáõ³äí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ðîáî÷îãî ïðîåêòó
“Ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âë³ ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ
(ë³ò. “À”) âîä³¿â òà ïàñàæèð³â ç â³äêðèòîþ àâòîñòîÿí-
êîþ ï³ä áàãàòîïàëèâíó àâòîçàïðàâíó ñòàíö³þ (ÁÏ ÀÇÑ)
íà âóë. Ðåâóöüêîãî, 8-Ê ó Äàðíèöüêîìó ð-í³, ì. Êèºâà”
ïîâ’ÿçàí³ ç ïîêðàùåííÿì óìîâ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåí-
íÿ ³ ï³äïðèºìñòâ ÿê³ñíèì ïàëèâîì, ñòâîðåííÿ äîäàò-
êîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, íàäõîäæåííÿ â äåðæáþäæåò.

Ðîáî÷èé ïðîåêò ðîçðîáëåíèé ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ä³-
þ÷èìè íîðìàìè, ïðàâèëàìè, ³íñòðóêö³ÿìè, äåðæàâíè-
ìè ñòàíäàðòàìè, ó òîìó ÷èñë³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè
äëÿ ïðèì³ùåíü ç âèáóõîíåáåçïå÷íèìè çîíàìè òà ïî-
æåæîíåáåçïå÷íèìè çîíàìè, áåçïå÷íà åêñïëóàòàö³ÿ,
ÿêèõ çàáåçïå÷óºòüñÿ ïðè äîòðèìàíí³ ïåðåäáà÷åíèõ
ïðîåêòîì çàõîä³â.

Ïðè ïðîåêòóâàíí³ ÀÇÑ çàñòîñîâàíà ñó÷àñíà òåõíî-
ëîã³÷íà ñõåìà çàïðàâëåííÿ àâòîòðàíñïîðòó ç âèêîðèñ-
òàííÿì íàä³éíîãî ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ, çàáåçïå÷å-
íîãî ñèñòåìîþ àâòîìàòè÷íîãî îáë³êó, êîíòðîëþ òà ñèã-
íàë³çàö³¿. Îáëàäíàííÿ, ðåêîìåíäîâàíå ïðîåêòîì, â³ä-
íîñèòüñÿ äî íàéá³ëüø åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîãî â äàíèé
÷àñ íà ºâðîïåéñüêîìó ðèíêó òà ïðîéøëî äåðæàâí³ âèï-
ðîáóâàííÿ ³ äîïóùåíî äî çàñòîñóâàííÿ íà Óêðà¿í³.

ÀÇÑ, ðîçðàõîâàíà íà 250 çàïðàâîê íà äîáó òðüî-
ìà ìàðêàìè áåíçèíó — À-92, À-95, À-95 ïðåì³óì (Ï),
äèçåëüíèì ïàëüíèì òà äèçåëüíèì ïàëüíèì ïðåì³óì
êëàñó (Ï), à òàêîæ 100 çàïðàâîê íà äîáó ÑÂÃ (ñêðàï-
ëåíèì âóãëåâîäíåâèì ãàçîì), (ïðîïàí-áóòàí).

Çáåð³ãàííÿ ïàëèâà ïåðåäáà÷åíî â 2-õ ï³äçåìíèõ
äâîõñò³ííèõ ìåòàëåâèõ ðåçåðâóàðàõ ºìí³ñòþ 50+54 ì3 —
äëÿ áåíçèíó ³ äèçïàëèâà. Ðåçåðâóàðè âèêîíàí³ ç ïîä-
â³éíîþ îáîëîíêîþ òèïó “òåðìîñ”. Ðåçåðâóàðè îáëàä-

íàí³ ñèñòåìîþ ïîâåðíåííÿ ïàð³â íàôòîïðîäóêò³â ïðè
¿õ çàïîâíåíí³, äèõàëüíîþ àðìàòóðîþ ç êëàïàííîþ
ñèñòåìîþ, òåõí³÷íèìè ïðèñòðîÿìè äëÿ çàïîá³ãàííÿ
ïåðåïîâíåííÿ ºìêîñòåé ïðè çëèâ³ íàôòîïðîäóêò³â. Ðå-
çåðâóàðè ðîçòàøîâàí³ ï³ä êîëîíêàìè.Çáåð³ãàííÿ ñêðàï-
ëåíîãî âóãëåâîäíåâîãî ãàçó ïåðåäáà÷åíî â îêðåìî-
ìó ï³äçåìíîìó ðåçåðâóàð³.

Ðåæèì ðîáîòè ÀÇÑ — ö³ëîäîáîâèé. Òåðì³í åêñïëó-
àòàö³¿ áóäèíêó ÀÇÑ ç ïóíêòîì ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ âîä³¿â òà ïàñàæèð³â 60 ðîê³â. Òåðì³í åêñïëóà-
òàö³¿ ðåçåðâóàð³â 40 ðîê³â. Ð³ê ââåäåííÿ â åêñïëóàòà-
ö³þ ÀÇÑ 2016 ð.

Ñêèä ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ñòîê³â â³ä áóäèíêó
ÀÇÑ, ïåðåäáà÷àºòüñÿ çä³éñíþâàòè â ³ñíóþ÷ó ì³ñüêó êà-
íàë³çàö³éíó ìåðåæó.

Çîâí³øíÿ ìåðåæà äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿, çàáåçïå÷óº
ñàìîïëèâíå â³äâåäåííÿ äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä ç ïîêð³-
âåëü îïåðàòîðíî¿, íàâ³ñó ³ ç íåçàáóäîâàíî¿ òåðèòîð³¿ ÀÇÑ
â äîùîâó êàíàë³çàö³éíó ìåðåæó.

Çîâí³øíÿ ìåðåæà äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ç ì³ñöü ëî-
êàëüíèõ çàáðóäíåíü, çàáåçïå÷óº ñàìîïëèííå â³äâå-
äåííÿ äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä ç ì³ñöü çëèâó òà ðîçäà÷³
ÏÌÌ, òà ç ïëîùàäîê òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ àâòî-
òðàíñïîðòó äëÿ î÷èñòêè íà ñåïàðàòîð íàôòîïðîäóê-
ò³â, î÷èñí³ ñïîðóäè ñò³÷íèõ âîä (êîìïàí³¿ “Åêîëàéí”), ñåð-
òèô³êîâàíîãî â Óêðà¿í³. Î÷èùåí³ âîäè â³äâîäÿòüñÿ â
äîùîâó êàíàë³çàö³éíó ìåðåæó.

Áåçïîñåðåäíüîãî òà ïðÿìîãî âïëèâó íà âîäí³ îá’ºê-
òè, ñêèäó ñò³÷íèõ âîä, íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.

Âîäîïîñòà÷àííÿ áóäèíêó ÀÇÑ ïåðåäáà÷åíî â³ä ì³ñü-
êîãî âîäîïðîâîäó. Äîáîâèé ðîçõ³ä âîäè íà ãîñîäàð-
ñüêî-ïèòí³ ïîòðåáè ñêëàäàº 6,1 ì3.

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèâåçåííÿ îñàäó ³ âëîâëåíèõ íàô-
òîïðîäóêò³â íà óòèë³çàö³þ, çã³äíî äîãîâîðó.Òâåðä³ ïî-
áóòîâ³ â³äõîäè âèâîçÿòüñÿ çã³äíî äîãîâîðó, íà ä³þ÷èé
ïîë³ãîí ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. Áóä³âåëüíå ñì³òòÿ ÷àñòêî-
âî âèêîðèñòîâóþòü íà ï³äñèïêó, à çàéâå âèâîçÿòü íà
ïîë³ãîí áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â.

Ïåðåë³ê çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèêèäàþòüñÿ
â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ïðè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà:

Îö³íêà ðîçðàõóíêîâîãî ð³âíÿ çàáðóäíåííÿ àòìîñ-
ôåðíîãî ïîâ³òðÿ, ïðîâåäåíî çã³äíî ç Äåðæàâíèìè ñà-
í³òàðíèìè ïðàâèëàìè îõîðîíè àòìîñôåðíîãî ïîâ³ò-
ðÿ ñâ³ä÷èòü, ùî ð³âåíü çàáðóäíåííÿ — äîïóñòèìèé, à
ñòóï³íü éîãî íåáåçïå÷íîñò³ — áåçïå÷íèé.

Â ðåæèì³ íîðìàëüíî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿
îá’ºêòà âïëèâ íà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå
íå ïåðåâèùóº ÃÄÊ ³ íåãàòèâíèõ åêîëîã³÷íèõ íàñë³ä-
ê³â ä³ÿëüíîñò³ íå âèíèêíå.

Ñâî¿ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íåîáõ³äíî íàï-
ðàâëÿòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ çàÿâè
â ÇÌ² äî Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â, âóë.
Î. Êîøèöÿ, 11. Òåëåôîí: (044)560-66-66, àáî äî çà-
ìîâíèêà ïðîåêòó (àäðåñà òà êîíòàêòíèé òåëåôîí
âèùå). Îçíàéîìèòèòèñü ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó òà
îö³íêîþ âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ìîæ-
íà â ÒÎÂ “ÃÓÅËÜ ÏÀÐÊ” (03179, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïå-
ðåìîãè, 131/3).

Âèäè â³äõîä³â Âåëè÷è-
íà, ã/ñ

Âåëè÷èíà,
ò/ð³ê

Êëàñ íå-
áåçïåêè

Îêñèä âóãëåöþ 0,055 0,072 4

Ä³îêñèä àçîòó 0,0105 0,013 3

Ä³îêñèä ñ³ðêè 0,0009 0,00127 3

Ñàæà 0,00064 0,000843 3

Äâîîêèñ âóãëåöþ 1,31 1,732 4

Áåíçèí 0,0716 2,2653 4

Âóãëåâîäí³ ãðàíè÷-
í³ (Ñ12-Ñ19) 0,0191 0,0749 4

Áóòàí 0,838 0,52843 4

Ïðîïàí 1,111 0,70047 0

Ðàçîì: 3,41 5,38

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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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 
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ÊÈ¯Â ² ÊÈßÍÈ
Ë²ÊÀÐ äîâãî íå ïîãîäæóâàâñÿ íà
³íòåðâ’þ, ìîòèâóþ÷è öå òèì, ùî
º áàãàòî ìîëîäèõ òàëàíîâèòèõ êî-
ëåã, ïðî ÿêèõ âàðòî ðîçïîâ³äàòè,
à íå ïðî ÷îëîâ³êà òàêîãî ïîâàæ-
íîãî â³êó. Äîâåëîñÿ çàñòîñóâàòè
äåÿê³ õèòðîù³, ùîá çðåøòîþ ïî-
ñï³ëêóâàòèñü ç ëþäèíîþ, ïðî ÿêó
ðîçïîâ³äàëè ïàö³ºíòè äîêòîðà Íî-
â³öþêà.

Ôåä³ð Êàï³òîíîâè÷ ç äèòèíñòâà
ìð³ÿâ ñòàòè ë³êàðåì àáî â³éñüêî-
âèì, à êðàùå îäíî÷àñíî — ³ òèì ³
äðóãèì. Ï³ñëÿ øêîëè çàê³í÷èâ â³é-
ñüêîâî-ìåäè÷íå ó÷èëèùå íà Ïå-
÷åðñüêó ³ ïî¿õàâ ñëóæèòè íà Òèõî-
îêåàíñüêèé ôëîò. Îïèíèâñÿ àæ íà
Êàì÷àòö³,íà çàáóòîìó Áîãîì ³ ëþäü-
ìè ï³âîñòðîâ³ Êðàñèëüíèêîâà.

— Ç Óêðà¿íè íà Òèõîîêåàíñüêèé
ôëîò â³äïðàâèëè ñëóæèòè 34 íî-
âîñïå÷åíèõ ôåëüäøåð³â. Ï³âðîêó
ìè ïðîáóëè ðàçîì ó Âëàäèâîñòî-
ö³ â íàâ÷àëüíîìó öåíòð³, à äàë³ äî-
ëÿ ðîçêèäàëà íàñ ïî êîðàáëÿõ, ìîð-
ñüêèõ ³ àâ³àö³éíèõ áàçàõ, ïðèêîð-
äîííèõ çàñòàâàõ,— çãàäóº ìîëî-
ä³ñòü õ³ðóðã Íîâ³öþê.— Ìåíå çà-
êèíóëî â ìîðñüêó àâ³àö³þ. Öå áóâ
1961 ð³ê.

Ñëóæáà ôåëüäøåðîì íà ôëîò³
ñòàëà äëÿ Ôåäîðà Êàï³òîíîâè÷à
íåçð³âíÿíîþ øêîëîþ ïðîôåñ³é-
íî¿ ìàéñòåðíîñò³. Éîìó äîâîäè-
ëîñÿ ë³êóâàòè ïðàêòè÷íî âñ³ õâî-
ðîáè, íàâ³òü ñàìîòóæêè îïåðóâà-
òè. Ìàñòèòèé õ³ðóðã ³ çàðàç ç õâè-
ëþâàííÿì çãàäóº, ÿê éîìó, ìîëî-
äîìó, íåäîñâ³ä÷åíîìó ôåëüäøå-
ðó, âèñòà÷èëî äóõó âçÿòèñÿ çà ã³-
íåêîëîã³÷íó îïåðàö³þ é, äî òîãî
æ, ïðîâåñòè ¿¿ óñï³øíî!

— Ìàáóòü, òîìó ùî íå óÿâëÿâ
÷³òêî, ùî ìîãëî á òðàïèòèñÿ â ðå-
çóëüòàò³ íåâäà÷³. À ùå òîìó, ùî íå
áà÷èâ ³íøîãî âèõîäó: æ³íêó ïðè-
âåçëè ç ï³äîçðîþ íà àïåíäèöèò, à
ó íå¿ âèÿâèëîñÿ çîâñ³ì ³íøå çà-
õâîðþâàííÿ, ÿêå íå äàâàëî ÷àñó íà
ðîçäóìè,ïåðåâåçåííÿ äî ë³êàðí³ òî-
ùî... Ñëàâà Áîãó, òîä³ âñå çàê³í÷è-
ëîñÿ ÷óäîâî! — çãàäóº ë³êàð.

×åðåç ð³ê ñëóæáè ôåëüäøåð Ôå-
ä³ð Íîâ³öþê ðàçîì ç³ ñâî¿ì êîìàí-
äèðîì ³ çåìëÿêîì, êàï³òàíîì ìå-
äè÷íî¿ ñëóæáè, ïî¿õàâ íà ìàòåðèê,
äî Õàáàðîâñüêà — âñòóïàòè äî â³é-
ñüêîâî-ìåäè÷íî¿ àêàäåì³¿. Êîí-
êóðñ ïðè âñòóï³ áóâ âåëè÷åçíèé —
93 ïðåòåíäåíòè íà îäíå ì³ñöå, ïðè
öüîìó íàáèðàëè ëèøå 17 ìàéáóò-
í³õ ñòóäåíò³â ³ âèêëþ÷íî ìàéñòð³â
ñïîðòó. Íà æàëü, ïðèìõëèâà ôîð-
òóíà òîãî ðàçó â³ä Íîâ³öþêà â³ä-
âåðíóëàñÿ. À ÷åðåç ð³ê ôåëüäøåð
îòðèìàâ âèêëèê íà íàâ÷àííÿ äî
Êè¿âñüêîãî ìåäóí³âåðñèòåòó.

— ß ç ïåðøî¿ õâèëèíè çàêîõàâ-
ñÿ â Êè¿â,— êàæå Ôåä³ð Êàï³òîíî-
âè÷.— ² äîñ³ ââàæàþ éîãî íàéêðà-
ùèì ì³ñöåì íà Çåìë³ (òàêèì, ÿê ³
ìîÿ ð³äíà Õìåëüíè÷÷èíà, ò³ëüêè
âåëè÷í³øèì). Ï³ñëÿ ³íñòèòóòó ìå-
íå çàëèøèëè íà êàôåäð³ ãîñï³òàëü-
íî¿ õ³ðóðã³¿ â Æîâòíåâ³é (òåïåð —
Îëåêñàíäð³âñüê³é) ë³êàðí³, ïîò³ì
ïðàöþâàâ çàâ. õ³ðóðã³÷íèì ³ çàâ.
ïðîêòîëîã³÷íèì â³ää³ëåííÿìè â
ë³êàðí³ íà Ñîëîì’ÿíö³. Ï³ñëÿ àâà-
ð³¿ íà ×ÀÅÑ Ôåä³ð Íîâ³öþê ðàçîì

³ç áðèãàäîþ ôàõ³âö³â îïåðóâàâ ó
íàìåòîâîìó ïîëüîâîìó øïèòàë³,
ðîçòàøîâàíîìó â ñåë³ Êàòþæàí-
êà. Òàì ïðîõîäèëè ë³êóâàííÿ é ðå-
àá³ë³òàö³þ ë³êâ³äàòîðè àâàð³¿. ² îñü
óæå 22 ðîêè ë³êàð ðÿòóº òèõ, õòî
çàòóëèâ ñîáîþ ñâ³ò â³ä «ìèðíîãî»
àòîìó.

— Íà ïðåâåëèêèé æàëü, áàãà-
òüîõ ³ç íèõ óæå íåìàº â æèâèõ,—
ç áîëåì êàæå õ³ðóðã.— À º é òàê³,
õòî òðèìàºòüñÿ ç ã³äí³ñòþ, íå ï³ä-
äàºòüñÿ í³ õâîðîáàì, í³ íåâáëàãàí-
íîìó ÷àñó. ª ó ìåíå îäèí ïàö³ºíò,
ÿêèé ï³ñëÿ àìïóòàö³¿ ÷àñòèíè ê³í-
ö³âîê íå ïðîñòî õîäèòü, à é âîäèòü
àâòîìîá³ëü, ³ çàéìàºòüñÿ ãðîìàä-
ñüêîþ ðîáîòîþ. Âñå çàëåæèòü â³ä
ãåí³â ³ â³ä ñïîñîáó æèòòÿ.

Çà ñëîâàìè õ³ðóðãà, íàé÷àñò³ø³
ïðîáëåìè, ç ÿêèìè ñòèêàþòüñÿ ë³ê-
â³äàòîðè àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ ³ ïðàö³â-
íèêè àòîìíî¿ ãàëóç³, ÿê³ é ïðèâî-

äÿòü ¿õ äî õ³ðóðã³÷íîãî â³ää³ëåí-
íÿ — öå çàõâîðþâàííÿ ñóäèí (íà
ïåðøîìó ì³ñö³), êèøå÷íèêà, øëóí-
êó, æîâ÷íîãî ì³õóðà, îíêîëîã³ÿ. Áà-
ãàòî õâîðèõ ³ ó â³ää³ëåííÿõ ïðîìå-
íåâî¿ òåðàï³¿, â íåâðîëîã³¿ òà êàð-
ä³îëîã³¿. ª ñåðåä íèõ ³ äóæå âàæê³
õâîð³. Àëå, äÿêóâàòè Áîãîâ³, öÿ êà-
òåãîð³ÿ íàñåëåííÿ á³ëüø-ìåíø çà-
áåçïå÷åíà ìåäèêàìåíòàìè.

— ß íå ëþáëþ ïðèçíà÷àòè õâî-
ðèì çàéâ³ ïðåïàðàòè,— ðîçïîâ³-
äàº õ³ðóðã,— íàìàãàþñÿ îáõîäè-
òèñÿ ëèøå ì³í³ìóìîì, àëå ïåðå-
â³ðåíèì, ³íäèâ³äóàëüíèì äëÿ êîæ-
íîãî õâîðîãî. Çàïîðóêà óñï³õó, íà
ìîþ äóìêó,— öå ïîçèòèâíå ìèñ-
ëåííÿ é áàæàííÿ áóòè çäîðîâèì,
ïðèíîñèòè ðàä³ñòü àáî êîðèñòü
îòî÷óþ÷èì. Áîã äàâ íàì æèòòÿ ³
çäîðîâ’ÿ ³ ìè ïîâèíí³ éîãî áåðåã-
òè. Îñîáèñòî ÿ âñå æèòòÿ çàéìà-
þñÿ ñïîðòîì, ô³çêóëüòóðîþ ³ äîñ³

á³ãàþ, ùîäíÿ ï³äòÿãóþñÿ íà ïåðå-
êëàäèí³, áðóñàõ... ß âèðîáèâ äëÿ
ñåáå îñíîâí³ ïðàâèëà æèòòÿ: íå
êóðèòè, íå çëîâæèâàòè ñïèðòíèì,
ðóõàòèñÿ, áåðåãòè ñ³ì’þ, ä³òåé, æè-
òè â ìèð³ ç êîëåãàìè é ñóñ³äàìè,
ïîñò³éíî íàâ÷àòèñÿ íîâîìó. À ãî-
ëîâíå — ðîáèòè äîáðî ³ í³êîìó íå
ðîáèòè çëà. Ðóõ — öå æèòòÿ.

Ôåä³ð Êàï³òîíîâè÷ íå çóïèíÿº-
òüñÿ í³ íà õâèëèíó. Ó â³ëüíèé â³ä
ðîáîòè ÷àñ â³í ³ç âåëè÷åçíèì çàäî-
âîëåííÿì ïðàöþº íà äà÷³ çà Áðî-
âàðàìè: âèñàäæóº êâ³òè é îâî÷³,
îáð³çàº äåðåâà, «íàâîäèòü êðàñó».
Ñåðåä ñâÿò íàéóëþáëåí³øèìè ââà-
æàº Âåëèêäåíü, Ð³çäâî, Íîâèé ð³ê
³ Äåíü Ïåðåìîãè.

— Ì³é áàòüêî ñëóæèâ ó ãóñàð-
ñüêîìó ïîëêó ùå öàðñüêî¿ àðì³¿,
ïîò³ì — ó ×åðâîí³é àðì³¿, âîþâàâ,
ïîòðàïèâ ó ïîëîí, â êîíöòàá³ð «Äà-
õàó». Áðàò Ïàâëî ïåðåä â³éíîþ ñëó-

æèâ êîìàíäèðîì â³ää³ëåííÿ â àð-
òèëåð³éñüêîìó ïîëêó, ÿêèé äèñëî-
êóâàâñÿ â åñòîíñüêîìó ì³ñò³ Ðàêâå-
ðå. Çàãèíóâ ï³ä Ëåí³íãðàäîì. Çâ³ñò-
êó ïðî áðàòîâó çàãèáåëü íàì ïðè-
í³ñ éîãî îäíîïîë÷àíèí 9 òðàâíÿ
1944 ðîêó. À ð³âíî ÷åðåç ð³ê ³ç äè-
íàì³ê³â-òàð³ëîê íà ñ³ëüñüê³é ïëî-
ù³ ïðîëóíàëî ïîâ³äîìëåííÿ Ðàä³í-
ôîðìáþðî ïðî çàê³í÷åííÿ â³éíè...

— Âè çíàºòå, ÿ çàðàç ïîâåðòà-
þñÿ äóìêàìè íàçàä ³ íå ìîæó ïî-
â³ðèòè, ùî âñå òàê çì³íèëîñÿ! Òî-
ä³ â ñåëàõ ëþäè íàâ³òü õàòè íå çà-
ìèêàëè. Âñå ðîáèëè ãóðòîì, äîïî-
ìàãàëè îäèí îäíîìó, ä³ëèëèñÿ
îñòàíí³ì. Ïðèãàäóþ ãîëîä 1947 ðî-
êó. ² íàâ³òü òîä³, ðÿòóþ÷è ÷óæèõ
ä³òåé, ëþäè â³ääàâàëè îñòàíí³é
øìàòîê õë³áà. À çàðàç, íà æàëü, óñå
ñòàëî ïî-³íøîìó. Îñü ìè êàæåìî:
«Õî÷åìî â ªâðîïó! Éäåìî â ªâðî-
ïó!». À òðåáà çðîáèòè òàê, ùîá ªâ-
ðîïà éøëà äî íàñ! ² ïî÷èíàòè ñë³ä
³ç ñåáå. Ñïî÷àòêó õî÷à á íàâ÷èòè-
ñÿ ïðèáèðàòè íàâêðóãè, ðîáèòè
ùîñü äëÿ òèõ, õòî ïîðó÷!

Ôåä³ð Êàï³òîíîâè÷ Íîâ³öþê,
Çàñëóæåíèé ë³êàð Óêðà¿íè, ìð³º
ïðî ñîáàêó-ëàáðàäîðà, ÿêîãî â³ä
çàâåäå, êîëè âæå íå áóäå â çìîç³
ïðàöþâàòè.À ïîêè ùî â³í íå ïðîñ-
òî ïðàöþº é êîðèñòóºòüñÿ ïîâàãîþ
â êîëåêòèâ³, à é ä³ëèòüñÿ ñâî¿ì äî-
ñâ³äîì ³ç ñèíàìè é íåâ³ñòêàìè, ÿê³
ïðîäîâæóþòü ë³êàðñüêó äèíàñò³þ.

— Ôåä³ð Êàï³òîíîâè÷ — ëþäè-
íà ç âåëèêî¿ ë³òåðè,— êàæå ïðî ñâî-
ãî êîëåãó çàâ. õ³ðóðã³÷íèì â³ää³-
ëåííÿì Êè¿âñüêîãî öåíòðó ðàä³-
àö³éíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä
íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñ-
òðîôè Îëåêñàíäð Òîâñòîõàòüêî.—
Öå — ì³é â÷èòåëü ³ íàñòàâíèê. Ìè
ç íèì ç 1987 ðîêó ïðàöþºìî ðà-
çîì. Íàéá³ëüøå, ùî âèð³çíÿº éîãî
ñåðåä ³íøèõ,— âì³ííÿ ëþáèòè ëþ-
äåé, áåçâ³äìîâí³ñòü ³ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü. À ùå — âèìîãëèâ³ñòü äî ñå-
áå é äî ³íøèõ. Íà âëàñíîìó ïðè-
êëàä³ é íà ïîçèòèâ³.

Òåïëî â³äãóêóþòüñÿ ïðî ë³êàðÿ
³ éîãî ïàö³ºíòè. Ñåðåä íèõ ë³êâ³-
äàòîð, ïðîôåñîð Àíàòîë³é Øîñòàê,
ÿêèé äîáðå çíàº Íîâ³öþêà âæå ïî-
íàä 15 ðîê³â.

— Ôåäîðó Êàï³òîíîâè÷ó ïðè-
òàìàíí³ òàê³ ðèñè, ÿê ïðîôåñ³îíà-
ë³çì, à ùå ïîñò³éíà ³ íàïîëåãëèâà
ïðàöÿ íàä ñîáîþ — â³í âåñü ÷àñ
óäîñêîíàëþºòüñÿ, ï³äâèùóº ñâîþ
ôàõîâó ìàéñòåðí³ñòü, ÷èòàº áåç-
ë³÷ ñïåö³àëüíî¿ ë³òåðàòóðè, ñë³ä-
êóº çà äîñÿãíåííÿìè êîëåã íå ëè-
øå â Óêðà¿í³, àëå é çà êîðäîíîì.
Ïðàâäè í³êóäè íå ïîä³íåø — ïðî
ìåäè÷íå ñåðåäîâèùå õîäèòü áåç-
ë³÷ ÷óòîê ³ ëåãåíä ùîäî êîðóìïî-
âàíîñò³ é ïîáîð³â. ² òàê³ âèïàäêè,
íà æàëü, ìàþòü ì³ñöå. Àëå Ôåä³ð
Êàï³òîíîâè÷ ìàº ñò³éêèé ³ìóí³òåò
ïðîòè ö³º¿ ïîøåñò³, à éîãî êë³ºíòè
÷³òêî çíàþòü, ÿêùî õî÷åø îáðà-
çèòè ë³êàðÿ — çàïðîïîíóé éîìó
ÿêóñü «âèíàãîðîäó». ² öå ñâÿòà ïðàâ-
äà! Â³í â³ðèòü â Áîãà, ìîëèòüñÿ çà
õâîðîãî ïåðåä êîæíîþ îïåðàö³ºþ
³ ùèðî ðàä³º, êîëè ó ïàö³ºíòà íà-
ñòóïàº «ïîçèòèâíà äèíàì³êà»,—
çàçíà÷èâ Àíàòîë³é Â³êòîðîâè÷ �

Ïðî Ôåäîðà Êàï³òîíîâè÷à Íîâ³öþêà, ë³êàðÿ-õ³ðóðãà Êè¿âñüêîãî öåíòðó ðàä³àö³éíîãî çàõèñ-

òó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, õîäÿòü ëåãåíäè. Ïàö³ºíòè êàæóòü, ùî

ïîòðàïèòè äî ðóê öüîãî ë³êàðÿ â³ä Áîãà — ð³âíîö³ííî áåçóìîâíîìó øàíñó íà óñï³õ ³ îäóæàí-

íÿ. ² öå ïðè òîìó, ùî â öüîìó ë³êóâàëüíîìó çàêëàä³ âåñü ìåäïåðñîíàë — ïðîôåñ³îíàëè âèñî-

êîãî êëàñó. Àëå Ôåä³ð Êàï³òîíîâè÷ âèð³çíÿºòüñÿ ñåðåä ñâî¿õ êîëåã íå ëèøå â³êîì — 76 ðîê³â,

à é òðóäîâèì ñòàæåì çà ñïåö³àëüí³ñòþ — 58 ðîê³â ç³ ñêàëüïåëåì ó ðóêàõ. À ùå — ëþáîâ’þ äî

ëþäåé, äî ð³äíîãî Êèºâà ³ ïîâàãîþ äî çäîðîâ’ÿ — ñâîãî é ÷óæîãî.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ë³êàð â³ä Áîãà 
� Ëèøå òàê³ â³äãóêè ìîæíà ïî÷óòè â³ä ïàö³ºíò³â ïðî õ³ðóðãà

×îðíîáèëüñüêî¿ ë³êàðí³ Ôåäîðà Íîâ³öþêà 
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