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Íåìà êîìó ðàäó äàòè ðàéðàäàì

Íà ïîäèâ, êàì³íü ñïîòèêàííÿ —
ð³øåííÿ, óõâàëåíå ò³ºþ æ Êè¿âðà-
äîþ. 26 òðàâíÿ äåïóòàòè óõâàëè-
ëè çâåðíóòèñÿ äî ÖÂÊ ùîäî ïðè-
çíà÷åííÿ äàòè âèáîð³â äî ðàéðàä.
Àëå 31 òðàâíÿ ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é
Êëè÷êî âåòóâàâ öåé äîêóìåíò. Â
îá´ðóíòóâàíí³ çàçíà÷åíî, ùî Êè-
¿âðàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ, íå ìà-
þ÷è íà öå êîìïåòåíö³¿.

«Â³äïîâ³äíî äî çàêîíó «Ïðî ì³ñ-
öåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³»,
ñ³ëüñüê³, ñåëèùí³, ì³ñüê³ ðàäè ïðà-
âîìî÷í³ ðîçãëÿäàòè ³ âèð³øóâàòè
ïèòàííÿ, â³äíåñåí³ Êîíñòèòóö³ºþ
Óêðà¿íè, öèì òà ³íøèìè çàêîíà-
ìè äî ¿õ â³äàííÿ. Ó â³äïîâ³äíîñò³
äî ñòàòåé 14 òà 15 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ì³ñöåâ³ âèáîðè», ïðèçíà÷åí-
íÿ ïåðøèõ ì³ñöåâèõ âèáîð³â íå íà-
ëåæèòü äî êîìïåòåíö³¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè»,— ï³äêðåñëåíî â ð³-
øåíí³ ì³ñüêîãî ãîëîâè ñòîëèö³.

Â³òàë³é Êëè÷êî òàêîæ íàãîëî-
øóº, ùî äåïóòàòè óõâàëèëè ð³øåí-
íÿ ïðî çâåðíåííÿ äî ÖÂÊ áåç íà-
ëåæíîãî çàêð³ïëåííÿ íà çàêîíî-
äàâ÷îìó ð³âí³ êîìïåòåíö³¿ ðàéîí-
íèõ ó ì³ñòàõ ðàä, âèð³øåííÿ ïè-
òàíü áþäæåòó, ùî ìàº ôîðìóâàòè
ðàéðàäà, ïèòàíü âëàñíîñò³ òà çåì-
ë³, ÿêèìè âîíè ìàþòü ðîçïîðÿ-
äæàòèñÿ, áåç óòî÷íåííÿ âèáîð÷î-
ãî çàêîíîäàâñòâà ùîäî âèáîð³â ñà-
ìå ðàéîííèõ ó ì³ñòàõ ðàä, âðåãó-
ëþâàííÿ ³ñíóþ÷èõ íà çàêîíîäàâ-
÷îìó ð³âí³ êîë³ç³é. «ß ââàæàþ òà-
êó ïîçèö³þ äåÿêèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë
Êè¿âðàäè áåçâ³äïîâ³äàëüíîþ ùîäî

êèÿí. Íàñë³äêîì ö³º¿ «³í³ö³àòèâè»
ìîæå ñòàòè óïðàâë³íñüêèé êîëàïñ
ó ñòîëèö³», — ï³äêðåñëèâ â³í.

Öå âèêëèêàëî çáóðåííÿ ïîë³-
òè÷íèõ ñèë, ó òîìó ÷èñë³ ïðåäñòàâ-
ëåíèõ ó Êè¿âðàä³, ùî çàéìàþòü
êðèòè÷íó ïîçèö³þ â³äíîñíî ìåðà
òà éîãî êîìàíäè.Îá´ðóíòóâàííÿ âå-
òî êðèòèêè ââàæàþòü íåäîñòàòí³-
ìè. Òîæ ì³òèíã ï³ä áóä³âëåþ Êè-
¿âðàäè çðàíêó 2 ÷åðâíÿ íà çàõèñò
ðàéðàä î÷³êóâàíèé.

Âåòî çáóðèëî

Ó ì³òèíãó âçÿëè ó÷àñòü àêòè-
â³ñòè ³ ïðåäñòàâíèêè ÂÎ «Ñâîáî-
äà», ÂÎ «Áàòüê³âùèíà», «Ñàìîïî-
ì³÷», «ªäí³ñòü», ÓÊÐÎÏ, «Äåìà-
ëüÿíñ» òà ³íø³ ñèëè. Íà äóìêó ó÷àñ-
íèê³â çàõîäó, ñêîðèñòàâøèñü ïðà-
âîì âåòî íà äîêóìåíò, ùî ðîçáëî-
êîâóº âèáîðè äî ðàéðàä Êèºâà, ìåð
ñòîëèö³ çóïèíèâ äåöåíòðàë³çàö³þ
âëàäè, îñê³ëüêè îáìåæèâ ïðàâî
ãðîìàäè íà ñòâîðåííÿ îðãàí³â ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. ßê äîäà-
ëà ï³çí³øå ñåêðåòàð ôðàêö³¿ «Áàòü-
ê³âùèíà» Òåòÿíà Ìåë³õîâà, äåïó-
òàòè âîë³ëè á ïîáà÷èòè Â³òàë³ÿ
Êëè÷êà é îáãîâîðèòè ç íèì ïðè÷è-
íè âåòî òà øëÿõè âèõîäó ç ñèòó-
àö³¿. Îäíàê ìåð Êèºâà òàê ³ íå âèé-

øîâ íà áåçïîñåðåäí³é êîíòàêò,
àäæå ïåðåáóâàâ ó â³äðÿäæåíí³ (áðàâ
ó÷àñòü ó ×èêàçüêîìó ôîðóì³ ãëî-
áàëüíèõ ì³ñò ñâ³òó).

Ðîçêîë êàðòêàìè

Óò³ì, ñïðîáè ðîçïî÷àòè çàñ³-
äàííÿ 2 ÷åðâíÿ òàêè áóëî çä³éñ-
íåíî. Õî÷à ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âî-
ëîäèìèð Ïðîêîï³â îãîëîñèâ ïå-
ðåðâó ó çàñ³äàíí³ äî 13-¿ ãîäèíè
÷åðåç íåäîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü äåïó-
òàò³â. Ïîò³ì äåïóòàòè òàêè çàé-
øëè äî çàëè, ¿õ áóëî á³ëüø í³æ äî-
ñòàòíüî. Àëå ïðåäñòàâíèêè îïî-
çèö³¿ (4 ôðàêö³¿, îêð³ì «Ñîë³äàð-
íîñò³») ï³ä ÷àñ åëåêòðîííî¿ ðåºñò-
ðàö³¿ âèòÿãëè êàðòêè äëÿ ãîëîñóâàí-
íÿ. Â³äòàê çàðåºñòðîâàíèìè ó çà-
ë³ âèÿâèëèñÿ ëèøå 45 äåïóòàò³â
ôðàêö³¿ «Ñîë³äàðí³ñòü», õî÷à ïðè-
ñóòí³õ áóëî íàáàãàòî á³ëüøå. Ï³ñ-
ëÿ äåìàðøó çàñ³äàííÿ ïåðåíåñëè.
Äàòà íîâîãî ç³áðàííÿ íå º íèí³ â³-
äîìîþ ³, âàðòî î÷³êóâàòè, áóäå îãî-
ëîøåíà äîäàòêîâî.

Íîó-õàó — êàðòêîâèé äåìàðø

Ñõîæå, Êè¿âðàäà çàéøëà ó íàé-
ãëèáøó çà îñòàíí³ ðîêè êðèçó. Ôîð-
ìàëüíî º ñèòóàö³ÿ ðîçêîëó. ² ðåàê-

ö³ÿ äåïóòàò³â ³ç ð³çíèõ òàáîð³â ñâ³ä-
÷èòü, ùî âîíè ñïðèéìàþòü òàêèé
ñòàí ðå÷åé, ÿê ì³í³ìóì, ñåðéîçíî.

Òàê, ïðåäñòàâíèê ôðàêö³¿ «Ñî-
ë³äàðí³ñòü» Ãåîðã³é ßñèíñüêèé, êî-
ìåíòóþ÷è ó ñîöìåðåæ³ â³äìîâó
îïîçèö³¿ â³ä ðåºñòðàö³¿ ó çàë³, íà-
ãîëîñèâ, ùî «òàêà ïîâåä³íêà íå-
ïðèïóñòèìà. Êè¿âðàäà — öå íå àðå-
íà äëÿ ïîë³òè÷íèõ àìá³ö³é, à îð-
ãàí ïðèéíÿòòÿ âàæëèâèõ çàãàëü-
íîì³ñüêèõ ð³øåíü». Éîãî ñîðàò-
íèê ç ôðàêö³¿ Îëåñü Ìàëÿðåâè÷
ïîÿñíþº ïðèõîâàíó ³íòðèãó òàê:
«Áàòüê³âùèíà», «Ñâîáîäà» ³ «Ñà-
ìîïîì³÷» âèìàãàþòü íåãàéíî âè-
áîð³â äî ðàéðàä çà ïðîïîðö³éíîþ
ñèñòåìîþ, ùîá ãîëîñóâàëè çà ïàð-
ò³¿, à íå çà ëþäåé. ¯ì öå âèã³äíî,
ïîñòàâëÿòü ó ñïèñêè çðó÷íèõ êàí-
äèäàò³â ³ áóäå êèÿíàì íå ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, à ïàðò³éíå óïðàâë³ííÿ.
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü äåïóòàò³â íå ïå-
ðåä ëþäüìè, à ïåðåä ïàðò³éíèìè
ë³äåðàìè».

Îïîçèö³ÿ áóëà íå ìåíø êðàñ-
íîìîâíîþ. Ïî-ïåðøå, ó÷àñíèêè
ì³òèíãó óõâàëèëè ð³øåííÿ íå â³ä-
íîâëþâàòè ðîáîòó Êè¿âðàäè, äîêè
íå ïîäîëàþòü êðèçó, êîòðó âîíè
õàðàêòåðèçóþòü ÿê óïðàâë³íñüêó.

«Äåïóòàòè ÷îòèðüîõ äåìîêðà-
òè÷íèõ ôðàêö³é íå â³äíîâëþâà-

òèìóòü ðîáîòó Êè¿âðàäè, ÿê ì³í³-
ìóì äîòè, ïîêè ó Êè¿â íå ïîâåð-
íåòüñÿ ìåð ñòîëèö³, ³ äîòè, ïîêè
â³í îñîáèñòî íå áóäå ïðèñóòí³ì íà
çàñ³äàíí³,— íàãîëîñèâ ãîëîâà ôðàê-
ö³¿ «Áàòüê³âùèíà» ó Êè¿âðàä³ Âî-
ëîäèìèð Áîíäàðåíêî. — Âåòî Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè íà ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè ùîäî â³äíîâëåííÿ
ðàéðàä — öå ³ãíîðóâàííÿ äóìêè
á³ëüøîñò³ äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó,
à çíà÷èòü äî ïðåäñòàâíèê³â ãðî-
ìàäè ó Êè¿âðàä³. Ìè íå äîïóñòè-
ìî òàêîãî ñòàâëåííÿ äî êèÿí ³ ïî-
êàæåìî, ùî ìè º á³ëüø³ñòü!». Ë³-
äåð ôðàêö³¿ «Ñâîáîäà» Þð³é Ñè-
ðîòþê, êîìåíòóþ÷è ïîçèö³þ ìåðà,
çâåðíóâ óâàãó, ùî, êîëè, ÿê ñòâåð-
äæóº Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷, ó
íàñ íåìàº ïîâíîâàæåíü ïðèéìà-
òè òàê³ ð³øåííÿ,òî íàì ïðî öå ñêà-
æóòü ó ÖÂÊ. «Ïîñèëàííÿ ì³ñüêîãî
ãîëîâè íà éîãî íåçãîäó ç òèì, ÿêèì
º çàêîí ïðî âèáîðè — öå ìàÿ÷íÿ,
à âåòóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè —
ëèøå ñïðîáà ì³ñüêîãî ãîëîâè çà-
õèñòèòè ³íòåðåñè ñâîº¿ ïîë³òè÷-
íî¿ ñèëè»,— â³äçíà÷èâ ë³äåð ôðàê-
ö³¿ «Ñàìîïîì³÷» Ñåðã³é Ãóñîâñüêèé.
² õî÷à, ÿê çàçíà÷èâ ë³äåð ôðàêö³¿
«ªäí³ñòü» Îëåêñàíäð Îìåëü÷åí-
êî, ôîðìàëüíî ó ì³ñüêîãî ãîëîâè
ïðàâî âåòî º, «64 ãîëîñè çà çâåð-
íåííÿ äî ÖÂÊ äåïóòàòè äàëè».

Æåðòâè ³ãðèù

Óò³ì, º é îêðåìà äóìêà. ¯¿ âè-
êëàâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäè-
ìèð Ïðîêîï³â 31 òðàâíÿ ó áëîç³
íà îäíîìó ç ³íòåðíåò-ðåñóðñ³â.
Íà éîãî äóìêó, ðàéðàäè ñòàëè
ïðåäìåòîì ïîë³òè÷íî¿ ãðè ïåâ-
íèõ ñèë, ïðåäñòàâëåíèõ ³ â Êè¿â-
ðàä³, ³ ó Âåðõîâí³é Ðàä³. Ö³ ïîë³-
òè÷í³ ñèëè ðîçêðó÷óþòü òåìó, õî-
÷à, çà éîãî ñëîâàìè, ï³ä ÷àñ áåç-
ïîñåðåäíüîãî ñï³ëêóâàííÿ ç âè-
áîðöÿìè, ðàéðàäè íàâðÿä ÷è íàé-
ïåêó÷³øà ïðîáëåìà. Âîëîäèìèð
Ïðîêîï³â òàêîæ íàâ³â íèçêó ïîçè-
ö³é ó âèçíà÷åíí³ êîëà ïîâíîâà-
æåíü ðàéðàä, ÿê³ íàâðÿä ÷è ñïðè-
ÿòèìóòü åôåêòèâíîñò³ ¿õíüî¿ ðî-
áîòè. «Íå ñåêðåò, ùî îêðåì³ äå-
ïóòàòè õî÷óòü âëàøòóâàòè ñâî¿õ
ñòàðøèõ àã³òàòîð³â äî ðàéðàä äëÿ
òîãî, àáè íà íàéáëèæ÷èõ ïàðëà-
ìåíòñüêèõ ÷è ì³ñöåâèõ âèáîðàõ
ñòâîðèòè äëÿ ñåáå åëåêòîðàëüíèé
ïëàöäàðì. Ó öüîìó ïîãàíîãî íà-
ñïðàâä³ í³÷îãî íåìàº, á³ëüøå òî-
ãî — öå ïðàâèëüíî, àëå íå òðåáà
çàäëÿ öüîãî âëàøòîâóâàòè òàê³
ñïåêòàêë³», — ââàæàº Âîëîäèìèð
Ïðîêîï³â.

Äî ðå÷³, 2 ÷åðâíÿ äåïóòàòè, çà
ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åí-
êà, ìîãëè ïîâòîðíî ïðîãîëîñóâà-
òè çàâåòîâàíèé äîêóìåíò. Òîæ
áèòâó çà ðàéðàäè ó Êèºâ³ íå çà-
âåðøåíî �

Êè¿âðàäà: çíîâó ñòóïîð
� Äåïóòàòè íå çìîãëè ïðîâåñòè ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ÷åðåç çàãîñòðåííÿ âíóòð³øíüîïîë³òè÷íèõ ñóïåðå÷íîñòåé

Á³ëüø í³æ òèæäåíü òî-
ìó Êè¿âðàäà çìîãëà ç³-
áðàòèñÿ é ðîçïî÷àòè
ðîáîòó ó ïëåíàðíîìó
ðåæèì³, àëå ñâÿòî ïðà-
ö³ òðèâàëî íåäîâãî:
âæå 2 ÷åðâíÿ âñå áóëî
çàáëîêîâàíî. Âêîòðå
çàãîñòðèëèñÿ ïîë³òè÷í³
ñóïåðå÷íîñò³. Âî÷å-
âèäü, äîêè ¿õ íå ïîäî-
ëàþòü, îðãàí ñòîëè÷íî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
ÿêùî é ïðàöþâàòèìå,
òî ç ïåðåáîÿìè. Òî ùî
æ çàâàäèëî öüîãî ðàçó?

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Á³ëüø í³æ òèæäåíü òîìó Êè¿âðàäà çìîãëà ç³áðàòèñÿ é ðîçïî÷àòè ðîáîòó ó ïëåíàðíîìó ðåæèì³, àëå ñâÿòî ïðàö³ òðèâàëî íåäîâãî:
âæå 2 ÷åðâíÿ âñå áóëî çàáëîêîâàíî
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Ватутіна, 81#а у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 705/1569 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи на#
явність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо від#
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці�Г�-

меню�Олені�Леонідівні�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�81-а

��Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(ате�орія

земель —�землі�житлової�та��ромадсьої�заб�-

дови,�справа�А-18001).

2.�Передати��ромадянці�Г�меню�Олені�Лео-

нідівні,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о�рі-

шення,���приватн��власність�земельн��ділян�

площею� 0,1000� �а� (адастровий� номер

8000000000:72:538:0131)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�81-а

��Солом’янсьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянці�Г�меню�Олені�Леонідівні:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�земель-

ної�діляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о�одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

ляни�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�до�ментами,

що�дають�право�на�вионання�під�отовчих�та�б�-

дівельних�робіт,�одержаними�в��становлено-

м��заонодавством�поряд�.

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

ладання�нових,�реонстр�ції�та�еспл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміще-

них���межах�земельної�діляни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

Про передачу громадянину Тюпі Едуарду Олександровичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Лісній, 29#г в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 704/1568 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянин��Тю-

пі�Ед�ард��Олесандрович��для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лісній,�29-��в

Оболонсьом��районі�м.�Києва�(ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсьої�заб�-

дови,�справа�№�А-21389).

2.�Передати��ромадянин��Тюпі�Ед�ард��Оле-

сандрович�,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо-

�о�рішення,���приватн��власність�земельн��ді-

лян��площею�0,0800��а�(адастровий�номер

8000000000:85:066:0024)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лісній,�29-��в

Оболонсьом��районі�м.�Києва�із�земель�о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��Тюпі�Ед�ард��Олесандрови-

ч�:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�земель-

ної�діляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о�одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

ляни�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�до�ментами,

що�дають�право�на�вионання�під�отовчих�та�б�-

дівельних�робіт,�одержаними�в��становлено-

м��заонодавством�поряд�.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

3.5.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах

Департамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри

від�10.09.2014�№ 8808/0/12-1/19-14�та�Голов-

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

від�23.12.2014�№ 19-26-0.3-7634/2-14.

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

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

ряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

в��становленом��поряд�.

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Ковальчук Ніні Яківні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Бродівській, 148#б у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 703/1567 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи на#
явність детального плану території мікрорайону Чапаєвка у Голосіївському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 20.12.2007 № 1463/4296 «Про затвердження детального плану терито#
рії мікрорайону Чапаєвка у Голосіївському адміністративному районі м. Києва», та розглянувши проект зем#
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці�Ко-

вальч��Ніні�Яівні�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Бродівсьій,�148-б��

Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсьої�заб�-

дови,�справа�№�А-13535).

2.�Передати��ромадянці�Ковальч��Ніні�Яів-

ні,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о�рішен-

ня,���приватн��власність�земельн��ділян��пло-

щею� 0,0700� �а� (адастровий� номер

8000000000:90:053:0020)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Бродівсьій,

148-б���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Ковальч��Ніні�Яівні:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�земель-

ної�діляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о�одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

ляни�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�до�ментами,

що�дають�право�на�вионання�під�отовчих�та�б�-

дівельних�робіт,�одержаними�в��становлено-

м��заонодавством�поряд�.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

3.4.�Вионати�необхідний�обся��робіт�з�ін-

женерної�під�отови�території�по�захист��її�від

підтоплення�та�затоплення�повеневими�вода-

ми,�по�одивши�їх�в��становленом��заонодав-

ством�поряд�.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

3.6.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах

Головно�о��правління�містоб�д�вання,�архі-

тет�ри�та�дизайн��місьо�о�середовища�від

23.05.2008�№ 19-6315,�дочірньо�о�підприєм-

ства�«Інстит�т�Генерально�о�план��міста�Ки-

єва»�від�25.10.2007�№ 3306,��правління�охо-

рони�наволишньо�о�природно�о�середови-

ща�від�19.08.2008�№ 071/04-4-22/4879�та�Дер-

жавно�о��правління�охорони�наволишньо�о�при-

родно�о�середовища�в�м.�Києві�від�18.04.2012

№ 05-08/2702.

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

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

ряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Пацьорі Георгію Петровичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Героїв війни, 7#а у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 706/1570 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи на#
явність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо від#
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянин��Па-

цьорі�Геор�ію�Петрович��для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Героїв�війни,�

7-а���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(ате-

�орія�земель —�землі�житлової�та��ромадсьої

заб�дови,�справа�А-15981).

2.�Передати��ромадянин��Пацьорі�Геор�ію

Петрович�,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо-

�о�рішення,���приватн��власність�земельн��ді-

лян��площею�0,1000��а�(адастровий�номер

8000000000:72:515:0049)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Героїв�війни,�

7-а���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Пацьорі�Геор�ію�Петрович�:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�земель-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

3.5.�Вионати�вимо�и,�виладені���листах�Го-

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

т�ри�від�23.02.2012�№ 2262/0/18-3/19-12,�Го-

ловно�о��правління�Держзема�ентства���м.�Ки-

єві�від�11.08.2014�№ 19-26-0.3-4265/2-14.

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

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

�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про�дер-

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

майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випадах,�передбачених�статтями�140,

143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного
між Київською міською радою та товариством з обмеженою

відповідальністю «АЛБАТРАНС ІНВЕСТ» від 07.02.2007 
№ 82#6#00474 на підставі рішення Київської міської ради 

від 15.03.2007 № 364/1025
Рішення Київської міської ради № 744/1608 від 16 липня 2015 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Земельного кодексу Укра#
їни, рішенням Київської міської ради від 26.01.2012 № 88/7425 «Про розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва від 10.08.2007 № 07/1#153вих#07 на рішення Київської міської ради від 15.03.2007 № 364/1025 «Про
передачу товариству з обмеженою відповідальністю «АЛБАТРАНС ІНВЕСТ» земельної ділянки для будівниц#
тва, експлуатації та обслуговування торговельно#розважального комплексу з офісними приміщеннями та
підземним паркінгом на вул. Кіквідзе, 5#а у Печерському районі м. Києва», яким було задоволено протест за#
ступника прокурора та скасовано рішення Київської міської ради від 15.03.2007 № 364/1025, але договір орен#
ди не розірвано, з реєстрації в АС ПК «Кадастр» не знято, а також враховуючи те, що товариство з обмеже#
ною відповідальністю «АЛБАТРАНС ІНВЕСТ» є боржником по сплаті за землю, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Розірвати�до�овір�оренди�земельної�ділян-

и�від�07.02.2007�№ 82-6-00474�площею�0,17��а

(адастровий�номер�8000000000:82:115:020),

�ладений�між�Київсьою�місьою�радою�та�то-

вариством�з�обмеженою�відповідальністю�«АЛ-

БАТРАНС�ІНВЕСТ»�на�підставі�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�15.03.2007�№ 364/1025�«Про

передач��товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«АЛБАТРАНС�ІНВЕСТ»�земельної�діляни

для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�тор�овельно-розважально�о�омплес��з

офісними�приміщеннями�та�підземним�парін-

�ом�на�в�л.�Ківідзе,�5-а���Печерсьом��районі

м.�Києва».

2.�Вионавчом��ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьій�місьій�державній�адміністрації):

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

єстрації�до�овор��оренди�земельної�діляни

від�07.02.2007�№ 82-6-00474,��ладено�о�між

Київсьою�місьою�радою�та�товариством�з�об-

меженою�відповідальністю�«АЛБАТРАНС�ІН-

ВЕСТ».

2.2.�Проінформ�вати�товариство�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«АЛБАТРАНС�ІНВЕСТ»

про�прийняття�цьо�о�рішення.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання 
договору оренди земельної ділянки 

від 18.03.2008 № 78#6#00521, укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕВІНТА

777» для будівництва житлових будинків з приміщеннями
соціально#громадського призначення та підземним паркінгом

на вул. Мате Залки, 10#г в Оболонському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 743/1607 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 93 Земельного кодексу України, пункту 4 частини першої статті 416 Цивільного ко#

дексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі», пункту 34 частини першої статті 26 Закону Укра#
їни «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку з невиконанням підпункту 8.4 пункту 8 договору
оренди від 18.03.2008 № 78#6#00521 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ляни�від�18.03.2008�№ 78-6-00521�площею

0,5032� �а� (адастровий� номер

8000000000:78:121:0065),��ладений�між�Ки-

ївсьою�місьою�радою�та�товариством�з�об-

меженою�відповідальністю�«ЛЕВІНТА�777»

для�б�дівництва�житлових�б�динів�з�примі-

щеннями�соціально-�ромадсьо�о�призна-

чення�та�підземним�парін�ом�на�в�л.�Мате

Зали,�10-��в�Оболонсьом��районі�м.�Києва

на�підставі�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�12.07.2007�№ 1094/1755�«Про�передач�

товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«ЛЕВІНТА�777»�земельної�діляни�для�б�дів-

ництва�житлових�б�динів�з�приміщеннями

соціально-�ромадсьо�о�призначення�та�під-

земним�парін�ом�на�в�л.�Мате�Зали,�10-�

��Оболонсьом��районі�м.�Києва».

2.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації):

2.1.�Проінформ�вати�товариство�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«ЛЕВІНТА�777»�про�прий-

няття�цьо�о�рішення.

2.2.�Вжити�в��становленом��заонодавством

поряд��заходи�щодо�державної�реєстрації

припинення�права�оренди�земельної�діляни

за�до�овором�оренди�земельної�діляни�від

18.03.2008�№ 78-6-00521.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного
між Київською міською радою та приватним підприємством

«Алькор Люкс» від 08.11.2010 № 62#6#00562 на підставі рішення
Київської міської ради від 26.02.2010 № 386/3824, та надання

статусу скверу земельній ділянці на просп. Маяковського, 4 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 746/1610 від 16 липня 2015 року
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Земельного кодексу Укра#

їни, статтею 32 Закону України «Про оренду землі», пунктами 8.4, 11.4 договору оренди земельної ділянки від
08.11.2010 № 62#6#00562 та тим, що приватним підприємством «Алькор Люкс» не виконано умов пункту 8.4 до#
говору оренди, а саме: завершити забудову земельної ділянки в строки, встановлені проектною документа#
цією на будівництво, затвердженою в установленому порядку, але не пізніше, ніж через три роки з моменту
державної реєстрації договору, а також беручи до уваги те, що мешканці прилеглих житлових будинків ка#
тегорично виступають проти забудови земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ляни�від�08.11.2010�№ 62-6-00562�за�альною

площею�0,38��а,��ладений�між�Київсьою�місь-

ою�радою�та�приватним�підприємством�«Аль-

ор�Люс»�на�підставі�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�від�26.02.2010�№ 386/3824�«Про�вне-

сення�змін�до�до�овор��оренди�земельної�ді-

ляни�від�26.07.2007�№ 62-6-00414».

2.�Визнати�таими,�що�втратили�чинність,

рішення�Київсьої�місьої�ради�від�21.12.2006

№ 391/448�«Про�передач��товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�«СОЦІНВЕСТБУД»�зе-

мельної�діляни�для�б�дівництва,�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�тор�овельно-офісно�о

омплес��на�просп.�Володимира�Маяовсьо-

�о,�4���Деснянсьом��районі�м.�Києва»�та�від

26.02.2010�№ 386/3824�«Про�внесення�змін

до�до�овор��оренди�земельної�діляни�від

26.07.2007�№ 62-6-00414».

3.�Надати�стат�с�свер��земельній�ділянці

на�просп.�Маяовсьо�о,�4�за�альною�площею

0,38��а���Деснянсьом��районі�м.�Києва.

4.�Внести�зміни�до�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381�«Про�за-

твердження�Про�рами�розвит��зеленої�зони

міста�Києва�до�2010�ро��та�онцепції�форм�-

вання�зелених�насаджень�в�центральній�час-

тині�міста»�(із�змінами�та�доповненнями),�а�са-

ме:�додати�свер�на�просп.�Маяовсьо�о,�4

з�ідно�з�п�нтом�3�цьо�о�рішення�до�перелі�

сверів�Деснянсьо�о�район��м.�Києва�(табли-

ця�№ 2).

5.�Київсьом��ом�нальном��об’єднанню

зелено�о�б�дівництва�та�еспл�атації�зеле-

них�насаджень�міста�«КИЇВЗЕЛЕНБУД»�здійс-

нити�відповідні�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�оформлення�права�орист�вання

земельною�діляною�площею�0,38��а�на

просп.�Маяовсьо�о,�4���Деснянсьом�

районі�м.�Києва.

6.�Вионавчом��ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьій�місьій�державній�адміністрації):

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

єстрації�до�овор��оренди�земельної�діляни

від�08.11.2010�№ 62-6-00562,��ладено�о�між

Київсьою�місьою�радою�та�приватним�під-

приємством�«Альор�Люс».

6.2.�Проінформ�вати�приватне�підприємство

«Альор�Люс»�про�прийняття�цьо�о�рішення.

7.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поділ земельних ділянок та поновлення договорів оренди
земельних ділянок, що перебувають в оренді товариства 
з обмеженою відповідальністю «Д. І. А. ДЕВЕЛОПМЕНТ», 

із внесенням змін до договорів оренди земельних ділянок 
та передачу земельних ділянок товариству з обмеженою

відповідальністю «Д. І. А. ДЕВЕЛОПМЕНТ» між вул. Раїси Окіпної
та просп. Броварським (набережна р. Дніпро) у Дніпровському

районі м. Києва для благоустрою території з влаштуванням
паркової території, спортивного майданчика та причалу 

з човновою станцією
Рішення Київської міської ради № 747/1611 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 79#1, 83, 93, 122 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про орен#
ду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких зако#
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 части#
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну доку#
ментацію із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельних ділянок та враховуючи листи#звернення то#
вариства з обмеженою відповідальністю «Д. І. А. ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 24.09.2013 № КОП#0079, № КОП#0080, 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�роів�до�овори�оренди

земельних�діляно�від�26.03.2008�№ 66-6-

00462�та�від�24.06.2008�№ 66-6-00476,��ла-

дені�між�Київсьою�місьою�радою�та�товари-

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«Д.�І.�А.

ДЕВЕЛОПМЕНТ» для�бла�о�строю�території�з

влашт�ванням�парової�території,�спортивно-

�о�майданчиа�та�причал��з�човновою�станцією

між�в�л.�Раїси�Оіпної�та�просп.�Броварсьим�(на-

бережна�р.�Дніпро)���Дніпровсьом��районі�

м.�Києва�на�підставі�рішення�Київсьої�місьої

ради�від�01.10.2007�№ 439/3273�«Про�переда-

ч��земельної�діляни�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Д.�І.�А.�ДЕВЕЛОПМЕНТ» для�бла-

�о�строю�території�з�влашт�ванням�парової�те-

риторії,�спортивно�о�майданчиа�та�причал��з�чов-

новою�станцією�між�в�л.�Раїси�Оіпної�та�просп.

Броварсьим�(набережна�р.�Дніпро)���Дніпров-

сьом��районі�м.�Києва»�(справа�А-20863).

2.�По�одити�поділ�земельної�діляни�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�площею�0,4784��а�(��том��числі�в�ме-

жах�прибережних�захисних�см���площею�0,4757

�а)�(адастровий�номер�8000000000:63:013:0041)

для�бла�о�строю�території�з�влашт�ванням�пар-

ової�території,�спортивно�о�майданчиа�та

причал��з�човновою�станцією�між�в�л.�Раїси

Оіпної�та�просп.�Броварсьим�(набережна�

р.�Дніпро)���Дніпровсьом��районі�м.�Києва,

що�переб�ває�в�оренді�товариства�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Д.�І.�А.�ДЕВЕЛОПМЕНТ»

на�підставі�до�овор��оренди�земельних�діля-

но,�зареєстровано�о�в�низі�записів�держав-

ної�реєстрації�до�оворів�оренди�землі�від

26.03.2008�№ 66-6-00462,�на�сформовані�в�ме-

жах�ате�орії�земель�ререаційно�о�призна-

чення�земельні�діляни�для�бла�о�строю�тери-

торії�з�влашт�ванням�парової�території,�спор-

тивно�о�майданчиа�та�причал��з�човновою

станцією�між�в�л.�Раїси�Оіпної�та�просп.�Бро-

варсьим�(набережна�р.�Дніпро)���Дніпровсьо-

м��районі�м.�Києва,�а�саме:

— земельн��ділян��площею�0,4052��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:63:013:0204);

— земельн��ділян��площею�0,0732��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:63:013:0205);

ної�діляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о�одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

ляни�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�до�ментами,

що�дають�право�на�вионання�під�отовчих�та�б�-

дівельних�робіт,�одержаними�в��становлено-

м��заонодавством�поряд�.

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

ладання�нових,�реонстр�ції�та�еспл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміще-

них���межах�земельної�діляни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

3.5.�Вионати�вимо�и,�виладені���листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архітет�-

ри�та�дизайн��місьо�о�середовища�від�09.10.2009

№ 19-10433.

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

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

ряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
3 ÷åðâíÿ 2016 ð.
¹59(4829)

4

Про звільнення ТОВ «Київський домобудівний комбінат № 1» 
від сплати пайової участі (внеску) у створенні соціальної 

та інженерно#транспортної інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 763/1627 від 23 липня 2015 року

Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів)
у створенні соціальної та інженерно#транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київ#
ської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» (із змінами і доповнення#
ми), враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціаль#
но#економічного розвитку від 18.05.2015 № 22/47, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�За��мови�вионання�п�нт��2�цьо�о�рішен-

ня�звільнити�ТОВ�«Київсьий�домоб�дівний�ом-

бінат�№ 1»�від�сплати�пайової��часті�(внес�)��

створенні�соціальної�та�інженерно-транспорт-

ної�інфрастр�т�ри�м.�Києва,�що�винила���зв’яз-

��із�б�дівництвом�житлових�ба�атовартирних

б�динів�системи�«СВД»�з�вб�дованими�та�при-

б�дованими�приміщеннями�на�в�л.�Клавдіїв-

сьій,�40���Святошинсьом��районі�м.�Києва�на

за�альн��с�м��15063730,00��ривень,�а�саме:

— 1�чер�а:�житловий�б�дино�№ 1�(за�аль-

на�площа�вартир�5196,28�в.�м)�з�вб�довано-

приб�дованими�нежитловими�приміщеннями

(офіси)�за�альною�площею�581,75�в.�м�на�с�-

м��1202130,00��ривень;

— 2�чер�а:�житловий�б�дино�№ 2�(за�аль-

на�площа�вартир�6054,30�в.�м)�з�вб�довано-

приб�дованими�нежитловими�приміщеннями

(офіси)�за�альною�площею�682,40�в.�м�на�с�-

м��1403290,00��ривень;

— 4�чер�а:�житловий�б�дино�№ 4�(за�аль-

на�площа�вартир�8050,66�в.�м)�з�вб�довано-

приб�дованими�нежитловими�приміщеннями

(офіси)�за�альною�площею�569,69�в.�м�на�с�-

м��1669860,00��ривень;

— 5�чер�а:�житловий�б�дино�№ 5�(за�аль-

на�площа�вартир�9188,68�в.�м)�з�вб�довано-

приб�дованими�нежитловими�приміщеннями

(офіси)�за�альною�площею�564,69�в.�м�на�с�-

м��1856230,00��ривень;

— 7�чер�а:�житловий�б�дино�№ 7�(за�аль-

на�площа�вартир�13219,63�в.�м)�з�вб�дова-

но-приб�дованими�нежитловими�приміщення-

ми�(офіси)�за�альною�площею�1129,38�в.�м

на�с�м��2854630,00��ривень;

— 9�чер�а:�житловий�б�дино�№ 9�(за�аль-

на�площа�вартир�11568,02�в.�м)�з�вб�дова-

но-приб�дованими�нежитловими�приміщення-

ми�(офіси)�за�альною�площею�1139,38�в.�м

на�с�м��2585740,00��ривень;

— 3,�6,�8,�10�чер�и:�за�альна�площа�б�дин-

ів�13362,59�в.�м�(��т.�ч.�вб�довано-приб�до-

вані�нежитлові�приміщення�(офіси) —�2744,28

в.�м,�технічні�приміщення —�2160,32�в.�м,

парін�и —�8457,99�в.�м)�на�с�м��3491850,00

�ривень.

2.�Звільнення�від�сплати�пайової��часті�(внес-

�)���створенні�соціальної�та�інженерно-транс-

портної�інфрастр�т�ри�м.�Києва,�що�перед-

бачене�п�нтом�1�цьо�о�рішення,�можливе�ли-

ше���випад��вирішення�майнових�питань�між

Київсьою�місьою�радою�та�ТОВ�«Київсьий

домоб�дівний�омбінат�№ 1»�щодо�передачі

ТОВ�«Київсьий�домоб�дівний�омбінат�№ 1»�Го-

ловном���правлінню�житлово�о�забезпечення

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�61�вар-

тири�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Клавдіївсьа,

40-а�(ат�№ 51�від�02.04.2012)�та�м.�Київ,�в�л.

Клавдіївсьа,�40-б�(ат�№ 50�від�02.04.2012),�а

саме:

— відмови�ТОВ�«Київсьий�домоб�дівний�ом-

бінат�№�1»�від�позов����справі�№ 910/29610/14,

що�сл�хається�Господарсьим�с�дом�м.�Києва

за�позовом�ТОВ�«Київсьий�домоб�дівний�ом-

бінат�№ 1»�до�Департамент��б�дівництва�та�жит-

Про звільнення КП по УЖГ Дніпровського району міста Києва 
від сплати відрахувань частки прибутку

Рішення Київської міської ради № 769/1633 від 23 липня 2015 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра#

їні», рішення Київської міської ради від 27.10.2011 № 370/6586 «Про внесення змін до рішення Київради від
19.07.2005 № 821/3396 «Про затвердження диференційованих нормативів порядку нарахування та сплати
відрахувань частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами, організа#
ціями та установами, що належать до комунальної власності міста Києва», враховуючи показники фінансо#
во#господарської діяльності комунального підприємства по утриманню житлового господарства Дніпров#
ського району міста Києва за 2011#2013 роки, що належить до комунальної власності територіальної грома#
ди міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Звільнити�Ком�нальне�підприємство�по��т-

риманню�житлово�о��осподарства�Дніпровсьо-

�о�район��міста�Києва�від�сплати�відрах�вань

части�приб�т�,�яі�слалися�станом�на�01.10.2013

��с�мі�7814,0�тис.��рн�та�підля�ають�зарах�ван-

ню�до�за�ально�о�фонд��місьо�о�бюджет��міс-

та�Києва�за�рез�льтатами�фінансово-�осподар-

сьої�діяльності�мин�лих�роів.

2.�Контроль�за�вионання�цьо�о�рішення�по-

ласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ра-

ди�з�питань�бюджет��та�соціально-еономіч-

но�о�розвит�.

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 № 815/1679 від 23 липня 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 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при#
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви#
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 15 квітня 2015 року та 16 квітня 2015 року № 31, 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�додатом.

2.�Солом’янсьій�районній�в�місті�Києві�дер-

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

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

міщень�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�з�ідно�з�п�нтом�1

цьо�о�рішення.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

лово�о�забезпечення�вионавчо�о�ор�ан��Київ-

сьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації),�третя�особа�на�стороні�відповіда-

ча�Київсьа�місьа�рада;

— надання�ТОВ�«Київсьий�домоб�дівний

омбінат�№ 1»�Київсьій�місьій�раді�до�-

мента,�що�підтвердж�є�відс�тність�претензій

ТОВ�«Київсьий�домоб�дівний�омбінат�№ 1»

майново�о�та�немайново�о�харатер��до�Ки-

ївсьої�місьої�ради�та�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

жавної�адміністрації)�(влючаючи,�але,�не�ви-

лючно,�Департамент�б�дівництва�та�житло-

во�о�забезпечення�вионавчо�о�ор�ан��Київ-

сьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації))�щодо�передачі�61�варти-

ри,�що�підтвердж�ється�атами�№ 50�та�51

від�02.04.2012.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-еономіч-

но�о�розвит�.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�23.07.2015�№ 815/1679

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
уклада"
ється
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1 Фізична особа "
підприємець
Островська Наталія
Василівна 
Форма власності "
приватна 
Форма фінансування
" госпрозрахункова

ПУЛЮЯ ІВАНА, № 3"Б 
Солом'янський район 
НБ " 4"поверховий, 
гімназія "Міленіум" 
№ 318 
Площа " 
15396,60 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО"
СПОРТИВНИХ ЗАКЛАДІВ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ 
(проведення тренувань з
художньої гімнастики) 
1 поверх " 28,00 кв. м 
2 поверх " 331,70 кв. м 
Площа " 359,70 кв. м

3 % 
Понеділок 
19:30 " 21:00 
Середа 
19:30 " 21:00 
П'ятниця 
19:30 " 21:00 
Під час літніх канікул з
01.06 по 31.08
приміщення не
орендується 
Місячна орендна
плата визначається
згідно з графіком
використання
приміщень

2 роки
364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

3.�По�одити�поділ�земельної�діляни�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�площею�1,4156��а�(��том��числі�в�ме-

жах�прибережних�захисних�см���площею�1,1858

�а)�(адастровий�номер�8000000000:63:013:0042)

для�бла�о�строю�території�з�влашт�ванням�пар-

ової�території,�спортивно�о�майданчиа�та

причал��з�човновою�станцією�між�в�л.�Раїси

Оіпної�та�просп.�Броварсьим�(набережна�

р.�Дніпро)���Дніпровсьом��районі�м.�Києва,

що�переб�ває�в�оренді�товариства�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Д.�І.�А�ДЕВЕЛОПМЕНТ»

на�підставі�до�овор��оренди�земельної�ділян-

и,�зареєстровано�о�в�низі�записів�держав-

ної�реєстрації�до�оворів�оренди�землі�від

24.06.2008�за�№ 66-6-00476,�на�сформовані�в

межах�ате�орії�земель�ререаційно�о�призна-

чення�земельні�діляни�для�бла�о�строю�тери-

торії�з�влашт�ванням�парової�території,�спор-

тивно�о�майданчиа�та�причал��з�човновою

станцією�між�в�л.�Раїси�Оіпної�та�просп.�Бро-

варсьим�(набережна�р.�Дніпро)���Дніпровсьо-

м��районі�м.�Києва,�а�саме:

— земельн��ділян��площею�0,1590��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:63:013:0201);

— земельн��ділян��площею�0,0327��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:63:013:0202);

— земельн��ділян��площею�0,5896��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:63:013:0203);

— земельн��ділян��площею�0,6343��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:63:013:0206);

4.�Внести�зміни�до�до�оворів�оренди�земель-

них�діляно�від�26.03.2008�№ 66-6-00462�та�від

24.06.2008�№ 66-6-00476,�залишивши�на�10�ро-

ів�в�дов�остроовій�оренді�товариства�з�обме-

женою�відповідальністю�«Д.�І.�А.�ДЕВЕЛОП-

МЕНТ»:

— земельн��ділян��площею�0,0732��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:63:013:0205);

— земельн��ділян��площею�0,6343��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:63:013:0206)�для

бла�о�строю�території�з�влашт�ванням�паро-

вої�території,�спортивно�о�майданчиа�та�при-

чал��з�човновою�станцією.

5.�Встановити,�що�розміри�річної�орендної

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

них�діляно�від�26.03.2008�№ 66-6-00462�та

від�24.06.2008�№ 66-6-00476,�підля�ають�при-

веденню���відповідність�до�норм�заонодав-

ства.

6.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Д.�І.�А.�ДЕВЕЛОПМЕНТ»:

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством�для��ладання�до�оворів�про�по-

новлення�до�оворів�оренди�земельних�діляно

від�26.03.2008�№ 66-6-00462�та�від�24.06.2008

№ 66-6-00476�та�внесення�змін�до�них.

6.2.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�від�09.12.2014

№ 057041-13880.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

6.4.�Створити�паров��зон��та�спортивний

майданчи�за�ально�о�орист�вання.

7.�Зарах�вати�до�земель�запас��ререацій-

но�о�призначення:

— земельн��ділян��площею�0,1590��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:63:013:0201);

— земельн��ділян��площею�0,0327��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:63:013:0202);

— земельн��ділян��площею�0,5896��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:63:013:0203);

— земельн��ділян��площею�0,4052��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:63:013:0204);

— земельн��ділян��площею�0,4815��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:63:013:0011).

8.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу в оренду 
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної

громади міста Києва єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 339/1204 від 2 квітня 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 07 жовтня 2014 року № 10, 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�02.04.2015�№ 339/1204

Нежитлові приміщенняа комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, які віднесені до сфери

управління Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації та 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 у %

Ставка
орендної плати
без ПДВ у грн

за 1 год

Місячна
орендна
плата без

ПДВ у грн

Строк, 
на який

укла$
дається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ $ ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ $ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1 ФІЗИЧНА ОСОБА
$ ПІДПРИЄМЕЦЬ
СТАДНИК ДЕНИС
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Форма власності $
приватна 
Форма
фінансування $
госпрозрахункова

ДАВИДОВА
ОЛЕКСІЯ
БУЛЬВ., 17
Дніпровський
район
Нежитловий
будинок
(капітальний) 
$ 3$поверховий, 
ЗНЗ № 182 
Площа $ 
4437,90 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮ$
ВАННЯ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ
ОСВІТНЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ
(проведення
занять з вивчення
англійської мови
з дітьми)
(погодинно) 
1, 2 поверхи
Площа $ 
163,67 кв. м

3 % 6,31 
Пн:14.00 $ 16.00 
Вт: 14.00 $ 16:00 
Ср: 14.00 $ 16.00 
Чт: 14.00 $ 16:00 
Пт: 14.00 $ 16.00

Місячна
орендна
плата
визна$
чається
графіком
вико$
ристання
приміщень

2 роки 
364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на продаж 
та списання транспортних 

засобів, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 340/1205 від 2 квітня 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»,
рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання ос'
новних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної грома'
ди міста Києва», враховуючи клопотання підприємств, установ та організацій комунальної власності терито'
ріальної громади міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�підприємствам,��становам

та�ор�анізаціям�на�списання�шляхом�продаж�

за�незалежною�оцін�ою�на�а��ціоні�транспорт-

них�засобів,�я�і�належать�до��ом�нальної�влас-

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

но�з�додат�ами�1,�2.

2.�Підприємствам,��становам�та�ор�аніза-

ціям�здійснити�необхідні�заходи,�пов’язані�з

продажем�на�а��ціоні�транспортних�засобів,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

3.�Кошти,�отримані�від�продаж��транспорт-

них�засобів:

3.1.�Зазначених���додат���1,�спрям�вати�на

інвест�вання�виробничої�діяльності��ом�наль-

них�підприємств.

3.2.�Зазначених���додат���2,�перерах�вати

до�бюджет��міста�Києва.

4.�Надати�дозвіл�підприємств��та�ор�аніза-

ціям�на�списання�шляхом�лі�відації�транспорт-

них�засобів,�я�і�належать�до��ом�нальної�влас-

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

но�з�додат�ом�3.

5.�Підприємств��та�ор�анізаціям��щодо

транспортних�засобів,�зазначених���п�н�ті

4�цьо�о�рішення,�ви�ористати�придатне�об-

ладнання�демонтованих�транспортних�за-

собів�для�ремонт��інших�транспортних�за-

собів,�а�непридатні�деталі�та�матеріали�зда-

ти�підприємств�,�на�я�е�по�ладено�ф�н�ції

зі�збор��та�ої�сировини,�з�подальшим�спря-

м�ванням�вир�чених��оштів�до�бюджет��міс-

та�Києва.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��1�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�02.04.2015�№ 340/1205

ПЕРЕЛІК 
транспортних засобів, 

які належать до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, дозвіл на продаж на аукціоні яких надається

№
п/п

Найменування транспортних засобів та їх
технічна характеристика

Рік введення
в

експлуатацію

Первісна
балансова
вартість,

грн

Залишкова
балансова
вартість,

грн

Підстава для
продажу

1 2 3 4 5 6

1. Комунальне підприємство "Шкільне"

1.1 Автомобіль легковий седан "Daewoo Nubira E"
4XS550, державний № АА 4856 НА, шасі 
№ KLAJF696EXK290137

2008 9125,36 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
13.11.2013

2. Комунальне підприємство "Керуюча дирекція Шевченківського району"

2.1 Автомобіль ВАЗ 21043 Універсал$В, державний
№ АА 0886 ОС, шасі № XTA21043020878529

2002 17916,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
01.11.2013

2.2 Трактор ВТЗ$2032 АМК, державний № 104$06
КС, двигун №59791

2007 60900,00 8600,21 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
01.11.2013

2.3 Вантажний автопідйомник ЗІЛ 431412,
державний № 16262 КА, шасі 
№ KIV_NZA111037078, пробіг 43500 км

2007 79150,83 3273,23 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
01.11.2013

2.4 Вантажний сміттєвіз ЗІЛ$130, державний № AA
5966 HA, шасі № 2683580

2007 135477,26 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
01.11.2013

3. Комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство Шевченківського району"

3.1 ГАЗ$32212, державний № 43221 КА, шасі 
№ 270500X0127440

2003 38910,42 895,43 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
01.10.2013

3.2 Toyota Camry 2,4 I, державний № AA 0900 AX,
шасі № JTDBE38K000294694

2004 201071,10 26182,24 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
01.10.2013

3.3 ВАЗ$21043, державний № 06129 КА, шасі 
№ XTA210430V0572726

2004 22906,58 100,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
01.10.2013

3.4 Skoda Forma, державний № 29239 KA, шасі 
№ TMBCEA200R0996714

1994 21466,64 100,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
01.10.2013

3.5 ГАЗ$3110, державний № 80269 КА, двигун
№40200MX0113868

2000 82694,91 100,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
01.10.2013

3.6 ГАЗ$3110, державний № 80268 КА, двигун
№311000Y0307454

2000 22500,00 100,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
01.10.2013

3.7 ГАЗ$2705, державний № 08680 КА, шасі 
№ XTH270500X0135350

1999 81509,31 100,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
01.10.2013

3.8 ВАЗ$2107, державний № 80347 КА, шасі 
№ XTA210700T0943056

1995 18500,00 100,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
01.10.2013

3.9 Daewoo Leganza, державний № 55388 KA, шасі
№ KLAVF69WEXB167480

1999 71956,43 500,00 Акт технічного
стану від
01.10.2013

3.10 ВАЗ$21074, державний № 80359 КА, шасі 
№ XTA210740T0996921

1997 175890,69 100,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
01.10.2013

4. Комунальне підприємство "Грушківське" Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

4.1 Трактор колісний Т$25 А, державний № 45392
АА, двигун №36168

1998 22000,00 1386,16 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
12.05.2014

4.2 Мопед Eriskay Tonik, рама 
№ LXEAK14008A000158, двигун №4х$т

2008 4125,00 816,99 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
12.05.2014

4.3 Мопед Eriskay TUR, рама 
№ LYLTCBPA679010804, двигун №4х$т

2008 4858,33 962,10 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
12.05.2014

4.4 Мопед Eriskay Tonik, шасі 
№ LXEAK140X8A000202

2008 4125,00 781,47 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
12.05.2014

5. Комунальне підприємство "Спортивний комплекс"

5.1. Автобус "Neoplan" 212 Н, державний № 8475
КІА, шасі № 8612652, двигун
№4219014001623887

1997 203294,00 10375,14 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
23.07.2013

5.2. Автомобіль ВАЗ 21093, державний № 80145
КА, двигун №210831557126, шасі 
№ XTA210930R1542691

1994 28852,00 353,76 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
23.07.2013

5.3. Автомобіль "ЗАЗ" 1102, державний № 6743
КИВ, шасі № XTE110206Р0220947

1994 9525,00 105,76 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
23.07.2013

5.4. Автомобіль ВАЗ 21211, державний № 43653 КА,
шасі № XTA212100D0285804

2002 7200,00 433,49 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
23.07.2013

6. Комунальне підприємство "Житлосервіс "Оболонь" Оболонського району у м. Києві

6.1 Автомобіль МАЗ 53371$029, державний 
№ 16789 КА, шасі № XTM53371N 001, пробіг
313794 км

1993 150800,00 54239,28 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
22.05.2014

6.2 Причіп бортовий 8926, державний № 18405
КА, шасі № XTM8926KE№ 0001104

1993
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6.3 Машина комунальна (трактор) Борекс$2161,
державний № 06673 КС, шасі № 838705,
пробіг 6570 км/год.

2004 54239,28 5580,29 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
22.05.2014

7. Комунальне підприємство "Київське комунальне автотранспортне підприємство № 2737"

7.1 ЛАЗ 695 Н, державний № 08965 КА, двигун
№211743, шасі № V174999, пробіг 168169 км

1999 75000,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.2 ПАЗ 3205, державний № 7610 КІА, двигун
№2267, шасі № 96000348, пробіг 73159 км

1996 39750,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.3 ПАЗ 3205, державний № 00563 КА, шасі 
№ XTM32050RW0001678, пробіг 305825 км

1998 36113,89 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.4 ПАЗ 3205, державний № 06526 КА, двигун
№ЗМЗ523400W1026062, шасі 
№ XTM32050RW0007301, пробіг 229489 км

1998 37000,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.5 ПАЗ 3205, державний № 06527 КА, двигун
№ЗМЗ523400W1026367, шасі 
№ XTM32050RW0007376, пробіг 296114 км

1998 37000,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.6 ПАЗ 3205, державний № 06528 КА, двигун
№ЗМЗ523400W1025981, шасі №
XTM32050RW0007229, пробіг 248631км

1998 37000,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.7 ПАЗ 3205, державний № 06529 КА, двигун
№ЗМЗ523400W1026239, шасі №
XTM32050RW0007311, пробіг 244758 км

1998 37000,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.8 ПАЗ 3205, державний № 06530 КА, двигун
№ЗМЗ523400W1026178, шасі №
XTM32050RW0007327, пробіг 284401 км

1998 37000,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.9 ПАЗ 32050R, державний № 08040 КА, шасі 
№ X1M32050RX0002394, пробіг 244070 км

1999 31650,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.10 ПАЗ 32050R, державний № 08042 КА, двигун
№ЗМЗ523400Х1008516, шасі №
X1M32050RW0002452, пробіг 264639 км

1999 31650,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.11 ПАЗ 3205, державний № 08984 КА, шасі 
№ X1M32050RX0003215, пробіг 190905 км

1999 42000,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.12 ПАЗ 3205, державний № 08987 КА, двигун
№523400Х1011459, шасі 
№ X1M32050RX0003210, пробіг 255355 км

1999 42000,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.13 ПАЗ 3205, державний № 08988 КА, двигун
№523400Х1012927, шасі 
№ X1M32050RX0003626, пробіг 271548 км

1999 42000,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.14 ПАЗ 3205, державний № 12465 КА, шасі 
№ XIM32050RY0002171, пробіг 174078 км

2000 53000,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.15 ПАЗ 3205, державний № 12466 КА, шасі 
№ XIM32050RY0002153, пробіг 213942 км

2000 53000,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.16 ПАЗ 32050R, державний № 13601 КА, шасі 
№ X1M32050RY0006375, пробіг 255422 км

2001 59500,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.17 ПАЗ 32050R, державний № 13604 КА, шасі 
№ X1M32050RY0006344, пробіг 226314 км

2001 59500,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.18 ПАЗ 32050R, державний № 13606 КА, шасі 
№ X1M32050RY0006410, пробіг 208954 км

2001 59500,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.19 ПАЗ 32050R, державний № 105$77 КА, шасі 
№ X1M32050R10000985, пробіг 247513 км

2001 62900,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.20 ПАЗ 32050R, державний № 12942 КА, шасі 
№ X1M32050R10000060, пробіг 269920 км

2001 62900,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

7.21 Mitsubishi Carisma, державний № АА 8305 АА,
шасі № XMCLNDA1A1F009521, пробіг 433094
км

2001 81030,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
09.08.2013

8. Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство "Київський крематорій"

8.1 Автомобіль ReNault Trafik, двигун
№15958140S8US750094, державний № 05248
КА, кузов № VF1TBX40510534187, пробіг 311815
км

1997 63542,51 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
17.07.2014

2. Управління праці та соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації 

2.1 Автобус ЗІЛ А75, державний № АА 2630 АЕ,
шасі № Y69A0750040B19016, пробіг 78113 км

2004 151278,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
11.12.2013

2.2 ГАЗ 32213, державний № АА 2627 АЕ, шасі 
№ 32210040126323, пробіг 200163 км

2004 79565,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
01.04.2014

2.3 Легковий седан Daewoo Nubira, державний 
№ AA 8018 EE, шасі № KLAJF696EWK220672,
пробіг 313814 км

1998 47710,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
01.04.2014

3. Київський зоологічний парк

3.1 Автомобіль ЗІЛ 433362, державний № 10640
КА, двигун №194214, шасі №
XTZ433362S349408

1995 46912,50 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
24.06.2014

4. Дитячий санаторій "Орлятко" Київського міського дитячого санаторно$курортного медичного об'єднання

4.1 РАФ 2203, державний № 01$30 КХС, двигун
№155898, шасі № 177676, пробіг 160223 км

1989 27618,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
08.07.2013

5. Театрально$концертний заклад культури "Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня"

5.1 Автобус ЛАЗ 52078А, державний № 15111 КА,
кузов № Y8A52078A10000002

2001 294383,33 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
10.02.2014

6. Київський міський палац ветеранів

6.1 ЗАЗ$Daewoo T13110, державний № АА 9095 АВ,
шасі № Y6DT1311040207221, пробіг 122800 км

2004 45353,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
03.03.2014

7. Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико$санітарної допомоги № 1" Оболонського
району м. Києва

7.1 ВАЗ 21043, державний № 33798 КТ, кузов 
№ XTA21043030941140, пробіг 426827 км

2013 31287,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
08.07.2014

7.2 ВАЗ 21043, державний № 33802 КТ, кузов 
№ XTA21043030940506, пробіг 347185 км

2014 31287,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
08.07.2014

8. Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико$санітарної допомоги № 2" Оболонського
району м. Києва

8.1 Автомобіль легковий універсал ВАЗ 21043,
державний № АА 5813 ЕА, шасі 
№ XTA21043020907096, пробіг 152528 км

2002 23792,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
03.02.2014

9. Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико$санітарної допомоги № 4" Деснянського
району м. Києва

9.1 ВАЗ 21043 легковий універсал, державний 
№ АА 8766 ВС, шасі № XTA210430Т0532557,
пробіг 276800 км

1997 30264,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
03.06.2014

9.2 ГАЗ 33021 вантажний фургон ізотермічний,
державний № АА 9336 ВХ, шасі 
№ 33020010101758, пробіг 278400 км

2001 50723,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
03.06.2014

10. Київський центр спортивної медицини

10.1 Тойота Хай$Ейс, державний № 11$56 КИЕ,
двигун №2L3533653, пробіг 426600 км

1994 38849,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
04.02.2014

11. Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно$діагностичний центр № 2 Дарницького району 
м. Києва"

11.1 ГАЗ 2705, державний № 24383 КА, двигун
№40260F10032582, шасі 
№ XTH270500Y0165122, пробіг 363026 км

2000 33179,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
10.10.2013

11.2 ГАЗ 2705, державний № 30339 КА, двигун
№40200MY0023188, шасі 
№ Y7F27052410000191, пробіг 283757 км

2001 44087,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
10.10.2013

11.3 ГАЗ 31023, державний № 24385 КА, двигун
№40200MY3305217, шасі 
№ Y9B310231Y0000053, пробіг 247917 км

2000 29032,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
10.10.2013

11.4 ГАЗ 3110, державний № 24382 КА, двигун
№49260FY0039463, шасі 
№ Y7D311000X02990340004993, пробіг
406869 км

2000 27291,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
10.10.2013

12. Театрально$видовищний заклад культури "Київський академічний театр юного глядача на Липках"

12.1 Москвич М$2141, державний № 01192 КА,
двигун №33110048891, кузов № 387560

1994 7609,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
12.06.2014

13. Театрально$видовищний заклад культури "Київський академічний Молодий театр"

13.1 Автомобіль ВАЗ 2107, державний № 43104 КА,
шасі № XTA210700N 0717869, 
пробіг 510654 км

1998 12755,71 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
27.06.2013

14. Київська дитяча Академія мистецтв

14.1 Автомобіль ГАЗ 3110, державний № 33202 КА,
двигун №40620D3231639, шасі № 820765

1999 29908,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
07.11.2013 

15. Театрально$видовищний заклад культури "Київський академічний театр ляльок"

15.1 Автомобіль "Таврія" ЗАЗ$1102, державний 
№ 5559 КИЕ, двигун №0212349, 
пробіг 177920 км

1993 9480,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
12.11.2013

№
п/п

Найменування транспортних засобів та їх
технічна характеристика 

Рік введення
в

експлуатацію 

Первісна
балансова
вартість,

грн 

Залишкова
балансова
вартість,

грн

Підстава для
продажу 

1 2 3 4 5 6 

1. Київський геріатричний пансіонат 

1.1 ГАЗ 3307 Фургон$С, державний № 119$79 АК,
двигун №511143035, шасі № XTH330700N
1507551, пробіг 315000 км 

1992 9724,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
16.09.2013 

1.2 ГАЗ 3102, державний № 241$73 КА, двигун
№4022127864, шасі № 3102018327, пробіг
407814 км 

2000 10666,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
01.04.2014 

Київський міський голова В. Кличко

Додато��2

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.04.2015�№�340/1205

ПЕРЕЛІК
транспортних засобів, які належать 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
дозвіл на продаж на аукціоні яких надається

Київський міський голова В. Кличко
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Додато��3

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.04.2015�№�340/1205

ПЕРЕЛІК
транспортних засобів, які належать до комунальної власності

територіальної громади міста Києва, дозвіл на списання шляхом ліквідації
яких надається

№ п/п Найменування транспортних засобів та
їх технічна характеристика

Рік введення в
експлуатацію

Первісна
балансова
вартість,

грн

Залишкова
балансова
вартість, 

грн

Підстава для
списання

1 2 3 4 5 6

1. Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно$діагностичний центр" Солом'янського району 
м. Києва"

1.1 ВАЗ 21043, державний № 111$74 КА,
шасі № XTA210430W0635365, пробіг
279332 км

1997 31055,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
04.12.2013

1.2 ВАЗ 21043, державний № 111$75 КА,
шасі № XTA210430W0635352, пробіг
288208 км

1997 41630,00 0,00

1.3 ВАЗ 21099, державний № 282$70 КА,
шасі № XTA21099012873073, пробіг
439698 км

2000 25800,00 0,00

2. Київський зоологічний парк

2.1 РАФ 22038, транзитний № 2172КР,
двигун №40261745, кузов № 270954

1995 18050,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
24.06.2014

2.2 Автомобіль ГАЗ 310290, транзитний 
№ 2173 КР, двигун №112292, шасі 
№ 364089, кузов № 0355594

1995 19500,00 0,00

3. Дитячий спеціалізований санаторій "Ялинка" Київського міського дитячого санаторно$курортного медичного
об'єднання

3.1 Автомобіль М2141, державний 
№ 03255 КА, шасі 
№ XTB214120№0377856, двигун
№0378224, пробіг 201760 км

1993 51371,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
22.07.2014

3.2 Автомобіль ІЖ $27156, державний 
№ 49908 КА, шасі №
XTK271500T0604728, пробіг 122294 км

1997 16637,00 0,00

Київський міський голова 
В. Кличко

Київський міський голова 
В. Кличко

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

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 341/1206 від 2 квітня 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 25 вересня 2014 року № 9, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

№ 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 $ СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ $ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ЦЕНТР СПОРТИВНО$
ПАТРІОТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
МІСТА КИЄВА "СОКІЛ" 
Форма власності $ приватна
Форма господарювання $
госпрозрахункова

ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 
№ 5$А
Святошинський
район 
Нежилий будинок, 
ДНЗ № 497 
Загальна площа $
2145,30 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙ,
ЩО
ОРГАНІЗОВУЮТЬ
ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ
ТА ЮНАЦТВА, 
НА ПЛОЩІ
ПОНАД 100 КВ. М
1 поверх площа $
160,90 кв. м

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

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

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

щень��ом�нальної�власності�територіальної

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

�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�02.04.2015�№ 341/1206

Нежитлові 
приміщення комунальної власності територіальної громади міста Києва,

які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

17 Станція Київського
метрополітену
"ЛІВОБЕРЕЖНА" на просп.
Броварському

Комунальне підприємство
"Київський метрополітен"

2210,00

Про внесення змін до додатка до рішення 
Київської міської ради від 24 червня 2004 року № 322/1532 

«Про затвердження переліку об’єктів реконструкції, реставрації,
незавершеного будівництва, що належать 
до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 631/1495 від 11 червня 2015 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь'
кої ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвес'
тиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового при'
значення, незавершеного будівництва, інженерно'транспортної інфраструктури міста Києва», враховуючи
рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, рекон'
струкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, ін'
женерно'транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київ'
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол від
06 лютого 2015 року № 66/2015), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�додат�а�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�24�червня�2004�ро��

№ 322/1532�«Про�затвердження�перелі���об’є�-

тів�ре�онстр��ції,�реставрації,�незавершено�о

б�дівництва,�що�належать�до��ом�нальної�влас-

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

но�з�додат�ом.

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

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�11.06.2015�№ 631/1495

Зміни 
до додатка до рішення Київської міської ради від 24 червня 2004 року

№ 322/1532 «Про затвердження переліку об’єктів реконструкції, 
реставрації, незавершеного будівництва, 

що належать до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва»

Розділ�«Дніпровсь�ий�район»�доповнити�позицією�17�та�о�о�зміст�:

«

»
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Новіковій Вірі Іванівні 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Шкільній, 35 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 642/1506 від 11 червня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та пе'
рехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесен'
ня змін до деяких законодавчих актів України  щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи наявність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Ки'
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши технічну
документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київ'
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянці�Нові�овій�Вірі�Іва-

нівні���приватн��власність�земельн��ділян��

площею� 0,1000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:506:0020)�із�земель��ом�наль-

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

єва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

во�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д

на�в�л.�Ш�ільній,�35���Солом’янсь�ом��районі

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

�ромадсь�ої�заб�дови,�справа�П-9219).

2.�Громадянці�Нові�овій�Вірі�Іванівні:

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

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

м��за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

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

ством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.6.�Вжити�заходів��щодо�державної�реєс-

трації�права�власності�на�земельн��ділян����

поряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власни�а�земельної�ділян-

�и,�що�право�власності�на�земельн��ділян��

може�б�ти�припинено���випад�ах,�передба-

чених�статтями�140,�143�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про надання статусу скверу 
земельній ділянці біля станції метро «Осокорки», 

непарна сторона,
у Дарницькому районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 621/1485 від 11 червня 2015 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», статей 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статей 51 — 53
Закону України «Про природно'заповідний фонд України», Правил утримання зелених насаджень у насе'
лених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово'комуналь'
ного господарства України від 10.04.2006 № 105, та з метою раціонального використання і збереження зеле'
них насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�0,6247 �а

біля�станції�метро�«Осо�ор�и»,�непарна�сторо-

на,���Дарниць�ом��районі�міста�Києва�(�адас-

тровий�номер�8000000000:90:325:0014)�ста-

т�с�с�вер�.

2.�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�та�продовжених�на�період�до

2015�ро���рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�27.11.2009�№ 714/2783�(таблиця�2�«Озе-

ленені�території�за�ально�о��орист�вання�

м.�Києва,�що�відповідають�типоло�ічним�озна-

�ам�та�план�вальним�вимо�ам»),�додавши�зе-

мельн��ділян��,�визначен��п�н�том�2�цьо�о

рішення,�до�перелі���с�верів�Дарниць�о�о

район�.

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

ню�зелених�насаджень�Дарниць�о�о�район�

здійснити�відповідні�ор�анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�оформлення�права�постійно�о��о-

рист�вання�земельною�ділян�ою�площею�0,6247 �а

біля�станції�метро�«Осо�ор�и»,�непарна�сторо-

на,���Дарниць�ом��районі�міста�Києва�(�адас-

тровий�номер�8000000000:90:325:0014).

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

ню�зелених�насаджень�Дарниць�о�о�район�

здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо

бла�о�строю�земельної�ділян�и�площею�0,6247

�а�біля�станції�метро�«Осо�ор�и»,�непарна�сто-

рона,���Дарниць�ом��районі�міста�Києва�(�а-

дастровий�номер�8000000000:90:325:0014).

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину 
Юрку Василю Леонідовичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Волошковій, 6 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 644/1508 від 11 червня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної такомунальної власності»,
враховуючи наявність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект земле'
устрою  щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Юр-

���Василю�Леонідович��для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Волош�овій,�6

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

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

дови,�справа�А-10843).

2.�Передати��ромадянин��Юр���Василю�Лео-

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

рішення,���приватн��власність�земельн��ділян-

���площею�0,1000��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:542:0011)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Волош�овій,�6

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

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

ди�міста�Києва.

3.�Громадянин��Юр���Василю�Леонідович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

меженнями�щодо�заб�дови�та�до��ментами,

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�-

дівельних�робіт,�одержаними�в��становлено-

м��за�онодавством�поряд��.

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

�ладання�нових,�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміще-

них���межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листах

Головно�о��правління�містоб�д�вання,�архі-

те�т�ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від

12.10.2007�№ 19-11496,�Головно�о��правлін-

ня�Держзема�ентства���м.�Києві�від�17.07.2014�

№ 19-26-0.3-3689/2-14.

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

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

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 632/1496 від 11 червня 2015 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ'
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при'

міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, враховуючи протокол засідання постій'
ної комісії Київської міської ради з питань власності від 20 січня 2015 року № 22, 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�11.06.2015�№ 632/1496

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

без проведення конкурсу

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

форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Орендна
плата

Строк, на який
укладається

договір оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ $ ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ $ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

1 ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЯНИ ЗА
МАЙБУТНЄ" 
Форма власності $
колективна 
Форма фінансування $
змішана

ВУЛ. ПОЛКОВА, 
№ 57$Б 
Подільський район 
Жб $ 5$поверховий,
адміністративні
Площа $ 43,40 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
МОНДРИЇВСЬКОГО В. М.
1$й поверх 
Площа $ 43,40 кв. м

1 грн
на рік

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

2 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ 
Форма власності $
державна 
Форма фінансування $
бюджетна

ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА,
№ 14 
Подільський район
НБк $ 2$поверховий,
адміністративні
Площа $ 590,00 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА
(гімназія № 19
"Межигірська") 
1, 2$й поверхи 
Площа $ 516,30 кв. м

1 грн
на рік

2 роки 364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Білоусу Ігорю Івановичу, Романенко Людмилі Іванівні 

та Роленку Ігорю Олексійовичу для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Тагільській, 32 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 640/1504 від 11 червня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 87, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне'

сення змін до деяких законодавчих актів України  щодо розмежування земель державної та комунальної
власності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянам�Біло�с��І�орю�Іва-

нович�,�Романен�о�Людмилі�Іванівні�та�Ролен-

���І�орю�Оле�сійович����спільн��част�ов��приват-

н��власність�земельн��ділян���площею�0,1000 �а

(�адастровий�номер�8000000000:85:286:0025)

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

ної��ромади�міста�Києва�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Та�ільсь�ій,�32

��Подільсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

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

дови,�П-9103),���том��числі:

— �ромадянин��Біло�с��І�орю�Іванович� —

1/4�від�0,1000��а;

— �ромадянці�Романен�о�Людмилі�Іванівні —

1/4�від�0,1000��а;

— �ромадянин��Ролен���І�орю�Оле�сійови-

ч� —�1/2�від�0,1000��а.

2.�Громадянам�Біло�с��І�орю�Іванович�,�Ро-

манен�о�Людмилі�Іванівні,�Ролен���І�орю�Оле�-

сійович�:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�ів�земель-

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

ментації�та�питання�пайової��часті�виріш�вати

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

їни.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.5.�Вжити�заходів��щодо�державної�реєс-

трації�права�власності�на�земельн��ділян����

поряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

меженнями��щодо�заб�дови�та�до��ментами,

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та

б�дівельних�робіт,�одержаними�в��становле-

ном��за�онодавством�поряд��.

3.�Попередити�власни�ів�земельної�ділян-

�и,�що�право�приватної�власності�на�землю

може�б�ти�припинено���випад�ах,�передба-

чених�статтями�140,�143�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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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 $ ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ $ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" 

1. ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ
"МИРОТВОРЕЦЬ" 
Форма власності $
приватна 
Форма фінансування $
госпрозрахункова 

ВУЛ. ІЛЛІЧА, 16
Дарницький район
ЖБ $ 5$поверховий
Площа $ 886,30 кв. м 

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
1 поверх 
Площа $ 38,00 кв. м 

1 грн 
на рік 

2 роки 364 дні 

2. ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВСЬКИЙ
МІСЬКИЙ КЛУБ ВОЇНІВ$
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ
"ШУРАВІ" 
Форма власності $
приватна 
Форма фінансування $
госпрозрахункова

ВУЛ. ІЛЛІЧА, 16
Дарницький район
ЖБ $ 5$поверховий
Площа $ 886,30 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
1 поверх 
Площа $ 43,60 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 № 633/1497  від 11 червня 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 нежитло'
вих приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 20 січня 2015 року № 22, 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.�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

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

поряд���до�овори�оренди�нежитлових�примі-

щень��ом�нальної�власності�територіальної

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

�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�11.06.2015�№ 633/1497

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

Київський міський голова В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
«Алогор» договору оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування автотранспортного 
підприємства з виробничими та адміністративними будівлями 
і спорудами на вул. Марка Вовчка, 18'а в Оболонському районі 

м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 648/1512  від 11 червня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер'
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря'
дування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Алогор» від 07.02.2012
№ 2, від 14.10.2014 № 34, від 01.12.2014 № 38, Київська міська радаа

ВИРІШИЛА:

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

мельної�ділян�и�від�20.12.2007�№ 78-6-00501

площею� 0,8882� �а� (�адастровий� номер

8000000000:78:119:0004),���ладений�між�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою�та�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�«Ало�ор»�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�автотранспортно�о�під-

приємства�на�в�л.�Мар�а�Вовч�а,�18-а�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.05.2007�№ 655/1316

«Про�передач��товариств��з�обмеженою�відпо-

відальністю�«АЛОГОР»�земельної�ділян�и�для

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

но�о�підприємства�на�в�л.�Мар�а�Вовч�а,�18-а

в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва»�(справа�№�А-

19893).

2.�Змінити�вид�ви�ористання�земельної�ді-

лян�и�площею�0,8882��а�(�адастровий�номер

8000000000:78:119:0004)�на�в�л.�Мар�а�Вовч�а,

18-а�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва,�право�на

я���посвідчено�до�овором�оренди�земельної�ді-

лян�и�№ 78-6-00501�від�20.12.2007,�та�дозво-

лити�її�ви�ористання�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�автотранспортно�о�підприємства�з

виробничими�та�адміністративними�б�дівлями

і�спор�дами.

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

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

лян�и�від�20.12.2007�№ 78-6-00501,�підля�ає

приведенню���відповідність�до�норм�за�онодав-

ства.

4.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Ало�ор»:

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

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

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

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

нодавством,�необхідні�для���ладання�додат�о-

вої���оди�про�поновлення�та�внесення�змін�до

до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від�20.12.2007

№ 78-6-00501.

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

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про

пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та�випад-

�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

13.01.2015�№ 45/0/12/19-15�та�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�від�05.03.2015�№ 057041-4148.

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

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

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

ле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу громадянці 
Сідляренко Галині Станіславівні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Вчительській, 16 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 645/1509  від 11 червня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
враховуючи наявність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект земле'
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Сід-

лярен�о�Галині�Станіславівні�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вчительсь�ій,�16

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

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

дови,�справа�А-8149).

2.�Передати��ромадянці�Сідлярен�о�Галині

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

�о�рішення,���приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,1000��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:531:0095)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вчительсь�ій,�16

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

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

ди�міста�Києва.

3.�Громадянці�Сідлярен�о�Галині�Станісла-

вівні:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

меженнями�щодо�заб�дови�та�до��ментами,

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�-

дівельних�робіт,�одержаними�в��становлено-

м��за�онодавством�поряд��.

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

�ладання�нових,�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміще-

них���межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�15.03.2006

№ 19-2117,�Державно�о��правління�охорони

нав�олишньо�о�природно�о�середовища�в�м.�Ки-

єві�від�25.12.2012�№ 05-08/7518,�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

04.04.2014�№ 8-26-0.31-1632/2-14.

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

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

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Дикому Андрію Олександровичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Совському, 39 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 647/1511  від 11 червня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи на'
явність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо від'
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Ди-

�ом��Андрію�Оле�сандрович��для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Совсь�ом�,

39���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

рія�земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови,�справа�А-8758).

2.�Передати��ромадянин��Ди�ом��Андрію

Оле�сандрович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

цьо�о�рішення,���приватн��власність�земельн�

ділян���площею�0,0842��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:504:0113)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Совсь�ом�,�39

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

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

ди�міста�Києва.

3.�Громадянин��Ди�ом��Андрію�Оле�сандро-

вич�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

меженнями�щодо�заб�дови�та�до��ментами,

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�-

дівельних�робіт,�одержаними�в��становлено-

м��за�онодавством�поряд��.

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

�ладання�нових,�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміще-

них���межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�15.03.2006

№ 19-2085,�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства���м.�Києві�від�23.07.2014�№ 19-26-

0.31-3857/2-14.

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

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

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу земельної ділянки громадянці Тарабановій
Вікторії Йосипівні, члену садівничого товариства "Дніпро!1", для
ведення колективного садівництва на вул. 48!ій Садовій, діл. 29

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 857/1721 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці

Тарабановій�Віторії�Йосипівні,�член��садівничо�о

товариства�"Дніпро-1",�для�ведення�олетивно�о

садівництва�на�в�л.�48-ій�Садовій,�діл.�29��

Дарницьом��районі�м.�Києва�(ате�орія�земель

–�землі�сільсьо�осподарсьо�о�призначення,

справа�№�А-18023).

2.�Передати��ромадянці�Тарабановій�Віторії

Йосипівні,�член��садівничо�о�товариства�"Дніпро-

1",�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о�рішення,

в�приватн��власність�земельн��ділян��площею

0,0694� �а� (адастровий� номер

8000000000:90:681:0347)� для� ведення

олетивно�о�садівництва�на�в�л.�48-ій�Садовій,

діл.�29���Дарницьом��районі�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Тарабановій�Віторії�Йосипівні,

член��садівничо�о�товариства�"Дніпро-1":

3.1.�Вион�вати�обов'язи�власниа�земельної

діляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Земельно�о

одес��Ураїни.

3.2.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах

Головно�о��правління�містоб�д�вання,�архітет�ри

від�11.08.2011�№�9022/0/18/19-11,�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

03.04.2014�№�8-26-0.31-1578/2-14.

3.3.�У�разі�здійснення�б�дівництва�на�земельній

ділянці�садово�о�б�дин��та�інших�необхідних

б�динів,��осподарсьих�спор�д�тощо�питання

пайової��часті�та��ладення�з�Департаментом

еономіи�та�інвестицій�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

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

виріш�вати�в�поряд��та���випадах,�встановлених

заонодавством.

3.4.� Забезпечити� вільний� дост�п� для

проладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації

існ�ючих� інженерних�мереж� і�спор�д,�що

знаходяться�в�межах�земельної�діляни.

3.5.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян����поряд�,

встановленом��Заоном�Ураїни�"Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень".

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти

припинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу громадянину Каленському Олександру
Миколайовичу у приватну власність земельної ділянки 

для ведення індивідуального садівництва на вул. Леніна, 141 
у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 858/1722 від 23 липня 2015 року
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 35, 81, 116,

118, 121 Земельного кодексу України, Київська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянин��Кален-

сьом��Олесандр��Миолайович��на�в�л.�Леніна,

141���Солом'янсьом��районі�м.�Києва�(ате�орія

земель� –� землі� сільсьо�осподарсьо�о

призначення,�справа�А-11851).

2.�Передати��ромадянин��Каленсьом��Олесандр�

Миолайович�,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о

рішення,���приватн��власність�земельн��ділян�

площею� 0,0543� �а� (адастровий� номер

800000000072:527:0092)�для�ведення�індивід�ально�о

садівництва�на�в�л.�Леніна,�141���Солом'янсьом�

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

територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Каленсьом��Олесандр�

Миолайович�:

3.1.�Вион�вати�обов'язи�власниа�земельної

діляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Земельно�о

одес��Ураїни.

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

проладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�та�спор�д,�що

знаходяться�в�межах�земельної�діляни.

3.3.�Вионати�вимо�и,�виладені���листах

Головно�о��правління�містоб�д�вання,�архітет�ри

та�дизайн��місьо�о�середовища�від�08.11.2007

№�19-12829,�Державно�о��правління�охорони

наволишньо�о�природно�о�середовища�в�

м.�Києві�від�08.02.2012�№�05-08/759�та�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

06.06.2014�№�19-26-0.3-2848/2-14.

3.4.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян����поряд�,

встановленом��Заоном�Ураїни�"Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно�та

їх�обтяжень".

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

припинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ради

з� питань� містоб�д�вання,� архітет�ри� та

землеорист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу громадянину Мирутенку Олександру
Миколайовичу у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 77!б 
у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 859/1723 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи
наявність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом'янському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянин�

Мир�тен��Олесандр��Миолайович��для

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

б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Ват�тіна,�77-б���Солом'янсьом��районі�

Про передачу громадянину Мирутенку Миколі Миколайовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Ватутіна, 77!в у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 861/1725 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо

відведення земельної ділянки, Київська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянин�

Мир�тен��Миолі�Миолайович��для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих

б�дівель� і� спор�д� на� в�л.� Ват�тіна,� 77-в� �

Солом'янсьом��районі�м.�Києва�(ате�орія�земель

–�землі�житлової�та��ромадсьої�заб�дови,�справа

А-12765).

2.�Передати��ромадянин��Мир�тен��Миолі

Миолайович�,�за��мови�вионання�п�нт��3

цьо�о�рішення,���приватн��власність�земельн�

ділян��площею�0,0662��а�(адастровий�номер

8000000000:72:538:0121)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��оспо-

дарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,

77-в���Солом'янсьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��Мир�тен��Миолі�Мио-

лайович�:

Про передачу громадянці Мельник Оксані Іванівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Ватутіна, 73!б у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 860/1723 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи
наявність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом'янському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці�Мельни

Осані�Іванівні�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�73-б���Солом'янсьом�

районі�м.�Києва�(ате�орія�земель�–�землі�житлової

та��ромадсьої�заб�дови,�справа�А-8687).

2.�Передати��ромадянці�Мельни�Осані�Іванівні,

за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о�рішення,��

приватн��власність�земельн��ділян��площею

0,0688� �а (адастровий� номер

8000000000:72:538:0102)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих

б�дівель� і� спор�д� на� в�л.� Ват�тіна,� 73-б� �

Солом'янсьом��районі�м.�Києва�із�земель�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Мельни�Осані�Іванівні:

3.1.�Вион�вати�обов'язи�власниа�земельної

діляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Земельно�о

одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної

діляни�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і

обмеженнями�щодо�заб�дови�та�до�ментами,

що�дають�право�на�вионання�під�отовчих�та

б�дівельних�робіт,�одержаними�в��становленом�

заонодавством�поряд�.

3.3.� Забезпечити� вільний� дост�п� для

проладання�нових,�реонстр�ції�та�еспл�атації

існ�ючих� інженерних� мереж� та� спор�д,

розміщених���межах�земельної�діляни.

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

Департаментом� еономіи� та� інвестицій

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд�

та���випадах,�встановлених�заонодавством.

3.5.�Вионати�вимо�и,�виладені���листах�Головно�о

�правління�містоб�д�вання,�архітет�ри�та�дизайн�

місьо�о�середовища�від�15.03.2006�№�19-2087,

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

від�12.09.2014�№�19-26-0.3-4881/2-14.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян����поряд�,

встановленом��Заоном�Ураїни�"Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень".

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти

припинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

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

та��ромадсьої�заб�дови,�справа�А-8686).

2.� Передати� �ромадянин�� Мир�тен�

Олесандр��Миолайович�,�за��мови�вионання

п�нт��3�цьо�о�рішення,���приватн��власність

земельн��ділян��площею�0,0670��а�(адастровий

номер�8000000000:72:538:0103)�для�б�дівництва

та� обсл��ов�вання� житлово�о� б�дин�,

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,

77-б���Солом'янсьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��Мир�тен��Олесандр�

Миолайович�:

3.1.�Вион�вати�обов'язи�власниа�земельної

діляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Земельно�о

одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної

діляни�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і

обмеженнями�щодо�заб�дови�та�до�ментами,

що�дають�право�на�вионання�під�отовчих�та

б�дівельних�робіт,�одержаними�в��становленом�

заонодавством�поряд�.

3.3.� Забезпечити� вільний� дост�п� для

проладання�нових,�реонстр�ції�та�еспл�атації

існ�ючих� інженерних� мереж� та� спор�д,

розміщених���межах�земельної�діляни.

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

в��становленом��поряд�.

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

Департаментом� еономіи� та� інвестицій

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд�

та���випадах,�встановлених�заонодавством.

3.6.�Вионати�вимо�и,�виладені���листах

Головно�о��правління�містоб�д�вання,�архітет�ри

та�дизайн��місьо�о�середовища�від�27.04.2006

№�19-3440,�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства���м.�Києві�від�17.10.2014�№�19-26-

0.3-5614/2-14.

3.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян����поряд�,

встановленом��Заоном�Ураїни�"Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень".

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти

припинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
3 ÷åðâíÿ 2016 ð.

¹59(4829)

11

Про передачу громадянці Івановій Тамарі Дмитрівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Шевченка, 64!б у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 862/1726 від 23 липня 2015 року
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 

81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці

Івановій�Тамарі�Дмитрівні�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання� житлово�о� б�дин�,

�осподарсьих�б�дівель� і�спор�д�на�в�л.

Шевчена,�64-б���Солом'янсьом��районі�м.

Києва�(ате�орія�земель�–�землі�житлової

та��ромадсьої�заб�дови,�справа�А-18704).

2.�Передати��ромадянці� Івановій�Тамарі

Дмитрівні,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о

рішення,���приватн��власність�земельн�

ділян��площею�0,0412��а�(адастровий

номер� 8000000000:72:514:0081)� для

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

б�дин�,��осподарсьих�б�дівель� і�спор�д

на�в�л.�Шевчена,�64-б���Солом'янсьом�

районі�м.�Києва� із�земель�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста

Києва.

3.�Громадянці�Івановій�Тамарі�Дмитрівні:

3.1.� Вион�вати� обов'язи� власниа

земельної�діляни�відповідно�до�вимо��статті

91�Земельно�о�одес��Ураїни.

3.2.�Питання�пайової��часті�вирішити

відповідно�до�заонодавства.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для

проладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�та�спор�д,�що

знаходяться�в�межах�земельної�діляни.

3.4.�Вионати�вимо�и,�виладені���листах

Головно�о��правління�містоб�д�вання�та

архітет�ри�від�17.10.2011�№�11775/0/18/19-

11, Державно�о� �правління� охорони

наволишньо�о�природно�о�середовища�в

м.�Києві�від�20.06.2012�№�05-08/4032,

Київсьої�місьої�санітарно-епідеміоло�ічної

станції�від�19.06.2012�№�3778.

3.5.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної

діляни�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і

обмеженнями�щодо�заб�дови�та�до�ментами,

що�дають�право�на�вионання�під�отовчих

та� б�дівельних� робіт,� одержаними� в

�становленом��заонодавством�поряд�.

3.6.� Вжити� заходів� щодо� державної

реєстрації�права�власності�на�земельн�

ділян����поряд�,�встановленом��Заоном

Ураїни�"Про�державн��реєстрацію�речових

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

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�приватної�власності�на�землю�може

б�ти�припинено���випадах,�передбачених

статтями�140,�143�Земельно�о�одес�

Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри

та�землеорист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

3.1.�Вион�вати�обов'язи�власниа�земельної

діляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Земельно�о

одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної�діляни

з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�обмеженнями

щодо�заб�дови�та�до�ментами,�що�дають�право�на

вионання�під�отовчих�та�б�дівельних�робіт,�одержаними

в��становленом��заонодавством�поряд�.

3.3.� Забезпечити� вільний� дост�п� для

проладання�нових,�реонстр�ції�та�еспл�атації

існ�ючих� інженерних� мереж� та� спор�д,

розміщених���межах�земельної�діляни.

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

Департаментом� еономіи� та� інвестицій

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд�

та���випадах,�встановлених�заонодавством.

3.5.�Вионати�вимо�и,�виладені���листах

Головно�о��правління�містоб�д�вання,�архітет�ри

та�дизайн��місьо�о�середовища�від�17.01.2008

№�19-524,�Головно�о��правління�Держзема�ентства

��м.�Києві�від�20.06.2014�№�19-26-0.3-3150/2-14.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян����поряд�,

встановленом��Заоном�Ураїни�"Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень".

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти

припинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Зареєстровано�

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

1�червня�2016�р.�за�№ 60/1373

Про затвердження Порядку надання одноразової адресної
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення

міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих
обставинах

Розпорядження № 317 від 13 травня 2016 року
На виконання рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 "Про затвердження міської

цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016!2018 роки, з метою забезпечення подальшого соціального
захисту окремих категорій соціально незахищених верств населення міста Києва:

1.�Затвердити�Порядо�надання�одноразової

адресної� матеріальної� допомо�и� мало-

забезпеченим�верствам�населення�міста�Києва

та�иянам,�яі�опинилися�в�сладних�життєвих

обставинах,�що�додається.

2.�Визнати�таим,�що�втратило�чинність,

розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації�від�12�жовтня�2015�ро��№�1022

"Про�затвердження�Положення�про�порядо

надання�одноразової�адресної�матеріальної

допомо�и�малозабезпеченим�верствам�населення

міста�Києва,�яі�опинилися�в�сладних�життєвих

обставинах",�зареєстроване�в�Головном�

територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

23�жовтня�2015�ро��за�№�152/1263.

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

йо�о�оприлюднення.

4.� Контроль� за� вионанням� цьо�о

розпорядження�поласти�на�заст�пниа��олови

Київсьої�місьої�державної�адміністрації

Поворозниа�М.�Ю.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном��

�правлінні�юстиції���місті�Києві

1�червня�2016�р.�за�№ 60/1373

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

від�13.05.2016�р.�№�317

Порядок
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим

верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних
життєвих обставинах

1.�Цей�Порядо�визначає�підстави�та��мови

надання�одноразової�адресної�матеріальної

допомо�и� малозабезпеченим� верствам

населення�міста�Києва�та�иянам,�яі�опинилися

��сладних�життєвих�обставинах�(далі�–�Порядо)

за�рах�но�оштів,�передбачених���бюджеті

міста�Києва�на�відповідний�рі.

2.�Одноразова�адресна�матеріальна�допомо�а

(далі�–�матеріальна�допомо�а)�надається:

2.1.�працездатним�особам,�пенсіонерам�та

інвалідам,�яі�опинилися�в�сладних�життєвих

обставинах�(��разі�дов�отривалої�хвороби,

необхідності�проведення�сладно�о�і�доро�о�о

лі�вання�з�хір�р�ічним�втр�чанням,�смерті

близьих�родичів�(одно�о�з�подр�жжя,�батьів,

дітей),�стихійно�о�лиха,�атастрофи,�пожежі,

повені�та�інших�особливих�обставин�тощо),

яі�вони�не�мож�ть�подолати�без�сторонньої

підтрими�(далі�–�ияни,�яі�опинилися�в

сладних�життєвих�обставинах);

2.2.�працездатним�особам,�пенсіонерам�та

інвалідам,�ящо�середньомісячний�с��пний

дохід�на�ожно�о�члена�сім'ї�за�попередні

шість�місяців�не�перевищ�є�два�прожитових

мінім�ми�для�осіб,�яі�втратили�працездатність,

на�одн��особ��в�розрах�н��на�місяць�(далі�–

малозабезпечені�верстви�населення�міста

Києва).

3.�Матеріальна�допомо�а�надається�на

підставі�особистої�заяви,�яа�подається�до

�правлінь� праці� та� соціально�о� захист�

населення�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій�(далі�–��правління)�за�місцем

реєстрації�фізичної�особи�або�до�Департамент�

соціальної�політии�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�(далі�–�Департамент).

До�заяви�додаються:

опія�паспорта;

опія�пенсійно�о�посвідчення�або�посвідчення

отрим�вача�державної�соціальної�допомо�и

(��разі�наявності);

опія� довіди� про� присвоєння

ідентифіаційно�о�номера�(не�надається

фізичними�особами,�яі�через�свої�релі�ійні

переонання�відмовляються�від�прийняття

реєстраційно�о�номера�обліової�арти

платниа�податів�та�повідомили�про�це

відповідний�онтролюючий�ор�ан�і�мають

відміт��в�паспорті);

довіда�про�слад�сім'ї,�видана�за�місцем

реєстрації�фізичної�особи;

довіда�про�доходи�за�попередні�шість

місяців,�видана�за�місцем�отримання�доходів

або�територіальними�ор�анами�фісальної

сл�жби;

до�менти,�яі�підтвердж�ють�сладні�життєві

обставини,�що�обґр�нтов�ють�потреб��в�наданні

матеріальної�допомо�и�(для�иян,�яі�опинилися

в�сладних�життєвих�обставинах).

4.�Надання�матеріальної�допомо�и�таож

може�здійснюватися�за�дор�ченням�Київсьо�о

місьо�о��олови,�заст�пниів��олови�Київсьої

місьої� державної� адміністрації� та� за

деп�татсьими�зверненнями,���разі�ящо�особи

зверн�лися�із�заявою�до�них,�за�наявності

до�ментів,�зазначених���п�нті�3�цьо�о�Поряд�.

5.�Матеріальна�допомо�а�виплач�ється��

�рошовом��ви�ляді�на�підставі:

наазів��правлінь�–���розмірі�від�500�до

2500��ривень;

наазів�Департамент��–���розмірі�від�500

до�5000��ривень;

розпоряджень�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�–���розмірі�понад�5000��ривень

за�поданням�Департамент�.

6.�Департамент�та�районні�в�місті�Києві

державні�адміністрації�для�вирішення�питань

надання� матеріальної� допомо�и� мож�ть

�творювати�онс�льтативно-дорадчі�ор�ани

(омісії).

7.�Розмір�матеріальної�допомо�и�визначається

в�ожном��онретном��випад�.

8.�Матеріальна�допомо�а�надається,�я

правило,�один�раз�на�рі.

В�оремих�випадах�при�сладних�життєвих

обставинах,�яі�особа�не�може�подолати�без

сторонньої�підтрими,�за�наявності�до�ментів,

зазначених� �� п�нті� 3� цьо�о� Поряд�,

матеріальн��допомо���може�б�ти�надано

повторно�протя�ом�ро�.

9.�У�наданні�матеріальної�допомо�и�може

б�ти�відмовлено���разі�ненадання�заявниом

до�ментів,�зазначених���п�нті�3�цьо�о�Поряд�.

10.�Рішення�про�надання�або�відмов��в

наданні�матеріальної�допомо�и�повідомляється

заявни���правлінням�або�Департаментом

письмово.

11.�Матеріальна�допомо�а�виплач�ється�в

�становленом��поряд��в�без�отівовій�формі.

12.� Департамент� та� �правління� в

�становленом��поряд��здійснюють:

реєстрацію�заяв�про�надання�матеріальної

допомо�и�з�паетом�до�ментів,�визначених

��п�нті�3�цьо�о�Поряд�;

облі�фізичних�осіб,�яі�звертаються�за

матеріальною�допомо�ою;

роз�ляд�до�ментів,�визначених���п�нті�3

цьо�о�Поряд�;

надання�матеріальної�допомо�и;

інші� повноваження,� передбачені� цим

Порядом.

Керівник аппарату 
В. Бондаренко
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Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007

¹ 528/1189 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ

³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà,ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òî-

ùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,íåçàâåðøåíîãî áó-

ä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³-

íàìè), ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä

22.10.2007 ¹ 1403 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóð-

ñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðå-

êîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèç-

íà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè) òà ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 25.11.2013 ¹ 2141 "Ïðî ïðîâåäåííÿ ³í-

âåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî áóä³âíèöòâà ìåäè÷-

íîãî öåíòðó çà ðàõóíîê ïëîù Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 14

íà âóë. Çîîëîã³÷í³é, 3 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³".

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ:

1.1. Îá'ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º áóä³âíèöòâî ìåäè÷íîãî öåíòðó çà ðàõó-

íîê ïëîù Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 14 íà âóë. Çîîëî-

ã³÷í³é, 3 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ (äàë³ — îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ).

1.2. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó îð³ºíòîâ-

íîþ ïëîùåþ 0,57 ãà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Çîîëîã³÷í³é, 3 ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ òà º ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç ö³ëüîâèì

ïðèçíà÷åííÿì: åêñïëóàòàö³ÿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

ë³êàðí³ (äàë³ — çåìåëüíà ä³ëÿíêà). Îð³ºíòîâíà ñõåìà ðîçì³ùåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íàäàºòüñÿ â ñêëàä³ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòà-

ö³¿. Îñòàòî÷íà ïëîùà òà ìåæ³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèçíà÷àòèìóòü-

ñÿ çàòâåðäæåíîþ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïî-

ðÿäêó çåìëåâïîðÿäíîþ äîêóìåíòàö³ºþ òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîð-

ìëåíîþ äîêóìåíòàö³ºþ íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-

ëÿíêîþ.

1.3. Íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ðîçòàøîâàí³ íåôóíêö³îíóþ÷³, àâàð³éí³ áó-

ä³âë³, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà.Äîçâ³ë íà çíåñåííÿ òà ñïèñàííÿ âêàçàíèõ îá'ºê-

ò³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ íàäàíèé Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é

ë³êàðí³ ¹ 14 ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02 æîâòíÿ

2013 ðîêó ¹ 49/9637 "Ïðî çíåñåííÿ òà ñïèñàííÿ íåôóíêö³îíó-

þ÷èõ, àâàð³éíèõ áóä³âåëü íà âóë. Çîîëîã³÷í³é, 3".

1.4. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ:

1.5. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (áåç âñòà-

íîâëåííÿ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ) — 173 992 185,00 (Còî ñ³ìäå-

ñÿò òðè ì³ëüéîíè äåâ'ÿòñîò äåâ'ÿíîñòî äâ³ òèñÿ÷³ ñòî â³ñ³ìäåñÿò

ï'ÿòü ãðèâåíü 00 êîï.) ç ÏÄÂ, âèõîäÿ÷è ç âàðòîñò³ îäèíèö³ ì³ñ-

òêîñò³ (â³äïîâ³äíî äî îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà îá'ºê-

ò³â ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ÿê³ ñïîðóäæóþòüñÿ íà òåðèòîð³¿ Óê-

ðà¿íè, çàçíà÷åíî¿ ó ëèñò³ Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó,

áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä

26.10.2015 ¹ 7/15-12656):

— ë³æêî-ì³ñöå — 521 215 ãðí;

— â³äâ³äóâàííÿ â çì³íó — 105 635 ãðí;

— êâ. ì. çàãàëüíî¿ ïëîù³ ïàðê³íãó — 13 834 ãðí.

1.6. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ìî-

æóòü â³äð³çíÿòèñÿ â³ä îð³ºíòîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíè-

ê³â îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, çàçíà÷åíèõ â öèõ óìîâàõ, òà áóäóòü âèç-

íà÷åí³ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

1.7. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ìîæå çì³-

íþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà

ôàêòè÷íèõ âèòðàò ²íâåñòîðà íà ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåê-

òó. Îñòàòî÷íà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ âèçíà÷à-

ºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

2. Óêëàäåííÿ ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà îê-

ðåì³ éîãî óìîâè:

2.1. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó (äàë³ — ²íâåñòîð) âèçíà÷àºòüñÿ ð³øåííÿì

ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³-

íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºê-

ò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³â-

íèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà (äà-

ë³ — êîì³ñ³ÿ) òà çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó— Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ

¹ 14 (äàë³ — Çàìîâíèê).

2.3. Çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî".

2.4. Áóä³âíèöòâî îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äî-

ãîâîðó, ÿêèé óêëàäàºòüñÿ ì³æ ²íâåñòîðîì, Çàìîâíèêîì òà Îðãàí³-

çàòîðîì êîíêóðñó.

2.5. Óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, â ìåæàõ çàêîíîäàâñòâà Óêðà-

¿íè, ìîæå ïåðåäáà÷àòèñü äåëåãóâàííÿ (÷àñòêîâå äåëåãóâàííÿ)

ïðàâ òà îáîâ'ÿçê³â Çàìîâíèêà ²íâåñòîðà.

2.6. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé ðîçðîáèòè, ïîãîäèòè òà ïîäàòè ïðîåêòíó

äîêóìåíòàö³þ åêñïåðòí³é îðãàí³çàö³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòè-

çè íå ï³çí³øå 9 (äåâ'ÿòè) ì³ñÿö³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñ-

òèö³éíèì äîãîâîðîì. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé ïîäàòè íà çàòâåð-

äæåííÿ Çàìîâíèêó ðîçðîáëåíó, ïîãîäæåíó ïðîåêòíó äîêóìåíòà-

ö³þ, ùîäî ÿêî¿ åêñïåðòíîþ îðãàí³çàö³ºþ ñêëàäåíî ïèñüìîâèé

çâ³ò ïðî äîòðèìàííÿ âèìîã äî ì³öíîñò³, íàä³éíîñò³ òà äîâãîâ³÷íîñ-

ò³ áóäèíê³â ³ ñïîðóä, ¿õ åêñïëóàòàö³éíî¿ áåçïåêè òà ³íæåíåðíîãî

çàáåçïå÷åííÿ, ó òîìó ÷èñë³ äî äîñòóïíîñò³ îñ³á ç îáìåæåíèìè ô³-

çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè òà ³íøèõ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåí-

íÿ, ñàí³òàðíîãî ³ åï³äåì³îëîã³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ, îõî-

ðîíè ïðàö³, åêîëîã³¿, ïîæåæíî¿, òåõíîãåííî¿, ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³é-

íî¿ áåçïåêè, åíåðãîçáåðåæåííÿ ³ åíåðãîåôåêòèâíîñò³, êîøòîðèñ-

íî¿ ÷àñòèíè ïðîåêòó áóä³âíèöòâà, íå ï³çí³øå 18 (â³ñ³ìíàäöÿòè)

ì³ñÿö³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

2.7. Ñòðîê áóä³âíèöòâà îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ çàòâåðäæåíîþ

ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, àëå íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 4 (÷îòè-

ðüîõ) ðîê³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

2.8. Çàìîâíèê çîáîâ'ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè òà çàòâåðäèòè íàäàíó ²íâåñ-

òîðîì äëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ ïðîòÿãîì 10

(äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ¿¿ îòðèìàííÿ àáî â öåé æå ñòðîê ïî-

âåðíóòè ¿¿ ²íâåñòîðó äëÿ äîîïðàöþâàííÿ â ðàç³ âèÿâëåííÿ ïîðó-

øåííÿ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà íà-

äàòè ïèñüìîâ³ îá´ðóíòîâàí³ çàóâàæåííÿ äî ñêëàäó òà çì³ñòó ïðî-

åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

2.9. Âïðîäîâæ 15 (ï'ÿòíàäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó çàòâåðäæåííÿ ïðîåê-

òíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ²íâåñòîð ñï³ëüíî ³ç Çàìîâíèêîì òà Îðãàí³çàòî-

ðîì êîíêóðñó âèçíà÷àþòü ãðàô³ê ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðî-

åêòó, ðîçðîáëåíèé íà ï³äñòàâ³ çàòâåðäæåíî¿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåí-

òàö³¿, øëÿõîì ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè äî ³íâåñòèö³éíîãî äî-

ãîâîðó, ÿêà áóäå éîãî íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ.

²íâåñòîð çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä áóäü-ÿêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íåâè-

êîíàííÿ öüîãî ïóíêòó óìîâ ó ðàç³ íåñâîº÷àñíîãî ï³äïèñàííÿ çàç-

íà÷åíî¿ äîäàòêîâî¿ óãîäè äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ç âèíè Îð-

ãàí³çàòîðà êîíêóðñó òà/àáî Çàìîâíèêà, à òàêîæ ó âèïàäêó âèñó-

íåííÿ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó/Çàìîâíèêîì âèìîã, ùî íå â³äïî-

â³äàþòü ïðîåêòí³é äîêóìåíòàö³¿, ùîäî ÿêî¿ åêñïåðòíîþ îðãàí³-

çàö³ºþ ñêëàäåíî ïèñüìîâèé çâ³ò ïðî äîòðèìàííÿ âèìîã äî ì³ö-

íîñò³, íàä³éíîñò³ òà äîâãîâ³÷íîñò³ áóäèíê³â ³ ñïîðóä, ¿õ åêñïëóà-

òàö³éíî¿ áåçïåêè òà ³íæåíåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ,ó òîìó ÷èñë³ äî äîñ-

òóïíîñò³ îñ³á ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè òà ³íøèõ

ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ, ñàí³òàðíîãî ³ åï³äåì³îëîã³÷íîãî

áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ, îõîðîíè ïðàö³, åêîëîã³¿, ïîæåæíî¿, òåõ-

íîãåííî¿, ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, åíåðãîçáåðåæåííÿ ³

åíåðãîåôåêòèâíîñò³, êîøòîðèñíî¿ ÷àñòèíè ïðîåêòó áóä³âíèöòâà.

2.10. ²íæåíåðí³ ìåðåæ³, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïîòðàïëÿþòü â çîíó áóä³âíèö-

òâà îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåìîíòóþòü-

ñÿ ³ çà êîøòè ²íâåñòîðà ñòâîðþþòüñÿ íîâ³, ÿê³ áåçîïëàòíî ïåðå-

äàþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

2.11. Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá'ºê-

òà ³íâåñòóâàííÿ ²íâåñòîð â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íàáóâàº ïðà-

âî âëàñíîñò³ íà íüîãî, êð³ì ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóí-

êò³ 2.10 öèõ óìîâ, ÿê³ áåçîïëàòíî ïåðåäàþòüñÿ òà çàðàõîâóþòüñÿ

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2.12. Ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðà-

âà âëàñíîñò³ ²íâåñòîðà íà îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ Çàìîâíèê çîáîâ'ÿçà-

íèé íàäàòè íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíó ïèñüìîâó çãîäó íà ïðèïè-

íåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, à ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 90 (äåâ'ÿíîñòà)

äí³â ïîäàòè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ òà ï³ñëÿ

îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî¿ çãîäè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â÷èíèòè âñ³

íåîáõ³äí³ ä³¿ ùîäî îôîðìëåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðàâà

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ. Â ðàç³, ÿêùî çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè áóäóòü âñòàíîâëåí³ ³íø³ ñòðîêè ïåðåîôîðìëåííÿ ïðàâà

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, çàñòîñîâóþòüñÿ ñòðîêè, âèç-

íà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.13. Çåìåëüí³ ïèòàííÿ âèð³øóþòüñÿ Çàìîâíèêîì ñï³ëüíî ³ç ²íâåñòîðîì

ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

3. Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó:

3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì óñ³õ âèòðàò (â òîìó ÷èñë³ â³äøêîäóâàí-

íÿ ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì), ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³é-

íîãî ïðîåêòó, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî, âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç³

çíåñåííÿì íåôóíêö³îíóþ÷èõ, àâàð³éíèõ áóä³âåëü íà âóë. Çîîëî-

ã³÷í³é,3 (â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02 æîâò-

íÿ 2013 ðîêó ¹ 49/9637), îòðèìàííÿì âèõ³äíèõ äàíèõ äëÿ ïðî-

åêòóâàííÿ, ïðîåêòóâàííÿì, áóä³âíèöòâîì, ïðèéíÿòòÿì â åêñïëó-

àòàö³þ îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (â òîìó ÷èñë³ âèð³øåííÿì â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó

³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà), ñïëàòîþ ³íøèõ îáîâ'ÿçêîâèõ ïëà-

òåæ³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, âèð³øåííÿì çå-

ìåëüíèõ ïèòàíü, â òîìó ÷èñë³ ïîâ'ÿçàíèõ ç îôîðìëåííÿì/ïåðå-

îôîðìëåííÿì (çà íåîáõ³äíîñò³ øëÿõîì ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè) (ðîçðîáêà òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ), äåðæàâ-

íîþ ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, óò-

ðèìàííÿì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (çåìåëüíèé ïîäàòîê òà/àáî ³íø³ ïëà-

òåæ³ çà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ), äåðæàâíîþ

ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

²íâåñòîð çä³éñíþº â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò Çàìîâíèêà, îáîâ'ÿçîê

çä³éñíåííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ïîâ'ÿçà-

íèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ïðîòÿãîì ïåð³îäó ÷à-

ñó ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì ³ çà-

ê³í÷óþ÷è ìîìåíòîì ïîâíîãî âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè ñâî¿õ çî-

áîâ'ÿçàíü çà ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì, â òîìó ÷èñë³ ïîâ'ÿçàíèõ ç

âèð³øåííÿì ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè

ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó,

ñïëàòîþ ³íøèõ îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñ-

òâîì Óêðà¿íè, âèð³øåííÿì çåìåëüíèõ ïèòàíü, â òîìó ÷èñë³ óòðè-

ìàííÿì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (çåìåëüíèé ïîäàòîê òà/àáî ³íø³ ïëà-

òåæ³ çà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ).

²íâåñòîð çä³éñíþº â³äøêîäóâàííÿ óñ³õ ³íøèõ âèòðàò Çàìîâíè-

êà, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ²íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ÿêùî çä³é-

ñíåííÿ çàçíà÷åíèõ âèòðàò áóëî ïîïåðåäíüî ïèñüìîâî ïîãîäæå-

íî ²íâåñòîðîì.

3.2. Ñïëàòà êîøò³â íà çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ òóáåðêóëüîçíî¿ ë³êàðí³ ¹ 2 (êîä ªÄÐÏÎÓ 01994043)

â ðîçì³ð³ íå ìåíøå 13 600 000,00 (Òðèíàäöÿòè ì³ëüéîí³â øåñòè-

ñîò òèñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï.) áåç ÏÄÂ ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïå-

ðåìîæöåì êîíêóðñó.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ó íàñòóïíîìó ïîðÿäêó:

— 25% — íå ï³çí³øå 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàáðàí-

íÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì;

— 25% — íå ï³çí³øå 6 (øåñòè) ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èí-

íîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì;

— 50% — íå ï³çí³øå 12 (äâàíàäöÿòè) ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàí-

íÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü,îêð³ì âèïàäê³â,âñòà-

íîâëåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24 òðàâíÿ 2007

ðîêó ¹ 528/1189.

3.3. Âðàõîâóþ÷è ïóíêò 3.2 öèõ óìîâ,òà â³äïîâ³äíî äî àáçàöó 6 ï³äïóí-

êòó 6.2.5 ïóíêòó 6.2 Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ³íâåñ-

òèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿

òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåð-

øåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

ì³ñòà Êèºâà, âíåñîê íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàí-

ñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà ñòàíîâèòü 0 ãðí.

3.4. Êîìïåíñàö³ÿ çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç

âèêîíàííÿì ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò, ó ðîçì³ð³ 1% â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàð-

òîñò³ áóä³âíèöòâà îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ³ç âðàõóâàííÿì ÏÄÂ,ùî ñòà-

íîâèòü 1 739 921,85 (Îäèí ì³ëüéîí ñ³ìñîò òðèäöÿòü äåâ'ÿòü òè-

ñÿ÷ äåâ'ÿòñîò äâàäöÿòü îäíà ãðèâíÿ 85 êîï.) ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñ-

íèêà ïåðåìîæöåì ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â

ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.5. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ —ãàðàí-

ò³¿ áàíêó ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì ô³íàíñîâèõ çîáîâ'ÿçàíü

(ïóíêòè 3.2, 3.4 öèõ óìîâ), ùî âèíèêíóòü íà ï³äñòàâ³ ³íâåñòèö³éíî-

ãî äîãîâîðó. Ãàðàíò³ÿ áàíêó â òîìó ÷èñë³ ìàº ïåðåäáà÷àòè:

— ñïëàòó áàíêîì êîøò³â íà çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áà-

çè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òóáåðêóëüîçíî¿ ë³êàðí³ ¹ 2 òà Çàìîâíè-

êó ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò ó ðàç³, ÿêùî ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð íå óê-

ëàäåíî ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïå-

ðåìîæöåì çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ

³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³éíî-

ãî äîãîâîðó ó âèïàäêó, êîëè ïåðåìîæåöü ³íâåñòèö³éíîãî êîí-

êóðñó â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ç

ï³äñòàâ, ùî ñóïåðå÷àòü(-èòü) óìîâàì êîíêóðñó, êîíêóðñí³é ïðî-

ïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó, çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè;

— ñïëàòó áàíêîì êîøò³â/íåñïëà÷åíî¿ ÷àñòèíè íà çì³öíåííÿ ìà-

òåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òóáåðêóëüîçíî¿ ë³-

êàðí³ ¹ 2 òà Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò â ðàç³ ïðîñòðî÷åí-

íÿ ²íâåñòîðîì îïëàòè ïîíàä 10 (äåñÿòü) äí³â â³ä âñòàíîâëåíî¿

â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³ äàòè ¿õ ñïëàòè.

3.6. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 4 250,00 ãðí áåç óðàõó-

âàííÿ ÏÄÂ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ 31515934700001 â

ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó 820019, êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783, îäåð-

æóâà÷ — ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî

âíåñêó, ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.7. ßêùî ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïåðå-

ìîæöåì çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ ³íâåñ-

òèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-

âîðó ïåðåìîæåöü ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó â³äìîâèâñÿ â³ä ï³ä-

ïèñàííÿ äîãîâîðó àáî âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ óìîâè ï³äïèñàííÿ ³í-

âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ

êîíêóðñó ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Ç ìîìåíòó ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ

êîíêóðñó Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ïðîòÿãîì 5 (ï'ÿòè) äí³â ãîòóº â³ä-

ïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ñêàñóâàííÿ

ðåçóëüòàò³â ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà íàäàº ïðàâî êîì³ñ³¿ ðîç-

ïî÷àòè ïåðåãîâîðè ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó ç ÷èñëà òèõ,

õòî çàïðîïîíóâàâ íàéêðàù³ óìîâè çä³éñíåííÿ ³íâåñòóâàííÿ ï³ä

÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

3.8. Ï³ñëÿ óêëàäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ²í-

âåñòîð ñï³ëüíî ³ç Çàìîâíèêîì óêëàäàþòü ³íø³ óãîäè, íåîáõ³äí³

äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

3.9. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ùîêâàðòàëüíî â ïèñüìîâ³é ôîðì³ ïîäà-

âàòè Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó òà Çàìîâíèêó ³íôîðìàö³þ ùîäî ñòà-

íó ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó â ö³ëîìó òà îêðåìèõ éîãî

åòàï³â çà ôîðìîþ, íàäàíîþ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó òà ïîïåðåä-

Äîäàòîê 5
äî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿

â³ä 25.05.2016 ¹ 84/2016

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà

¹ Ïîêàçíèê Îäèíèöÿ âèì³ðó Âñüîãî

1. Ïëîùà çàáóäîâè ì2 1200

2. Ïëîùà îçåëåíåííÿ ì2 2600

3. Ïëîùà àñôàëüòóâàííÿ ì2 1400

4. Ïëîùà ìîùåííÿ ì2 400

5. Çàãàëüíà ïëîùà áóä³âë³ ì2 13 282

6. Çàãàëüíà ïëîùà íàçåìíî¿ ÷àñòèíè, â ò.÷.: ì2 8 092

6.1. - êîðèñíà ïëîùà ì2 6 114

7. Çàãàëüíà ïëîùà ï³äçåìíî¿ ÷àñòèíè ì2 5 190

8. Áóä³âåëüíèé îá'ºì, ó ò.÷.: ì3 56 890

8.1. - íàäçåìíî¿ ÷àñòèíè ì3 38 340

8.2. - ï³äçåìíî¿ ÷àñòèíè ì3 18 550

9. Íàéâèùà â³äì³òêà ì 34,89

10. Âèñîòà íàäçåìíèõ ïîâåðõ³â ì 3,7

11. Ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâàíü îñ³á/çì³íó 400

12. Ê³ëüê³ñòü ë³æêî-ì³ñöü øò. 115

13. Âèñîòà ï³äçåìíèõ ïîâåðõ³â ì 2,8

14. Ì³ñòê³ñòü ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó ì/ì 197

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Äîäàòîê 11
äî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿

â³ä 25.05.2016 ¹ 84/2016

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà

íüî ïîãîäæåíîþ ²íâåñòîðîì òà Çàìîâíèêîì â ðàìêàõ ï³äãîòîâ-

êè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

3.10. ²íâåñòîð íà îá´ðóíòîâàíèé çàïèò Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó/Çàìîâ-

íèêà ïðîòÿãîì 5 (ï'ÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ éîãî îòðèìàííÿ çîáîâ'ÿçà-

íèé íàäàâàòè Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó/Çàìîâíèêó ³íôîðìàö³þ òà

äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ çä³éñíåííÿ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó/Çà-

ìîâíèêîì êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ²íâåñòîðîì óìîâ ³íâåñòèö³é-

íîãî äîãîâîðó.

3.11. ²íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì âñòàíîâëþþòüñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà

íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü, â òîìó ÷èñ-

ë³, àëå íå âèêëþ÷íî:

— âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ç ïîðóøåííÿì âèìîã ³íâåñòèö³é-

íîãî äîãîâîðó— ïîðóøåííÿì, ÿêå íå óñóíåíå ²íâåñòîðîì ïðî-

òÿãîì 45 (ñîðîêà ï'ÿòè) äí³â ç äíÿ âèÿâëåííÿ òàêîãî ïîðóøåí-

íÿ àáî ³íøîãî îá´ðóíòîâàíî íåîáõ³äíîãî òà ïîãîäæåíîãî ñòî-

ðîíàìè òåðì³íó äëÿ éîãî óñóíåííÿ — øòðàô ó ðîçì³ð³ 5% â³ä

çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;

— íåâèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â ùîäî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò,ïîíåñåíèõ Çà-

ìîâíèêîì,— ïåíÿ ó ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ â³ä

ñóìè ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ;

— íåïîäàííÿ ÷è íåñâîº÷àñíå ïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ñòàíó ðå-

àë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó â ö³ëîìó òà îêðåìèõ éîãî åòà-

ï³â çà ôîðìîþ, íàäàíîþ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó òà ïîïåðåä-

íüî ïîãîäæåíîþ ²íâåñòîðîì òà Çàìîâíèêîì â ðàìêàõ ï³äãî-

òîâêè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó — øòðàô â ðîçì³ð³ 0,05% â³ä

çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

3.12. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ìàº ïðàâî ðîç³ðâàòè ³íâåñòèö³éíèé äîãî-

â³ð â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ àáî íå-

íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü, â òîìó ÷èñë³, ïå-

ðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2.7., 2.9., 3.1., 3.2., 3.4. óìîâ êîíêóðñó.

3.12.1. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü çà ³íâåñòèö³éíèì

äîãîâîðîì ïèòàííÿ ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó çà ïðî-

ïîçèö³ºþ Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó/Çàìîâíèêà âèíîñèòüñÿ íà ðîç-

ãëÿä êîì³ñ³¿.

3.12.2. Ï³ñëÿ ðîçãëÿäó êîì³ñ³ºþ òà ïðèéíÿòòÿ íåþ ð³øåííÿ Îðãàí³çà-

òîð êîíêóðñó ïîâ³äîìëÿº ²íâåñòîðà ïðî:

— íåîáõ³äí³ñòü áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äî-

ãîâîðó ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â; 

— òåðì³íè ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ó ðàç³ íåóñóíåí-

íÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü éîãî óìîâ.

Ó ðàç³ íåóñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äî-

ãîâîðó ïðîòÿãîì 37 (òðèäöÿòè ñåìè) äí³â ç äíÿ íàïðàâëåííÿ Îð-

ãàí³çàòîðîì êîíêóðñó íà àäðåñó ²íâåñòîðà, çàçíà÷åíó â ³íâåñòè-

ö³éíîìó äîãîâîð³, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðîç³ðâàííÿ, äîãîâ³ð áóäå

ââàæàòèñü ðîç³ðâàíèì.

3.12.3.Ó ðàç³ óñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-

âîðó ²íâåñòîð ëèñòîì ïîâ³äîìëÿº Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó ïðî âè-

êîíàííÿ ô³íàíñîâèõ çîáîâ'ÿçàíü òà íàäàº ³íôîðìàö³þ ïðî ôàêòè÷-

íå âèêîíàííÿ ðîá³ò çã³äíî ç óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

3.12.4. Çàìîâíèê ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ íàäàº Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó

ï³äòâåðäæåííÿ âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó

ï³äïóíêò³ 3.12.3. óìîâ êîíêóðñó.

3.13. Ó ðàç³ ïîðóøåííÿ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó òà/àáî Çàìîâíèêîì

óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, çà óìîâ, ùî òàêå ïîðóøåííÿ óíå-

ìîæëèâëþº ïîäàëüøó ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó (éîãî ÷àñ-

òèíè), òåðì³í ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó ïîäîâæóºòüñÿ íà

òåðì³í, ïðîòÿãîì ÿêîãî òðèâàëî òàêå ïîðóøåííÿ.

3.14. Êîì³ñ³ÿ óïîâíîâàæåíà ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ, ïîâ'ÿçàí³ ç ðåàë³çàö³-

ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, òà ïðèéìàòè ð³øåííÿ ùîäî óìîâ âè-

êîíàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

4. Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñó:

4.1. Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿ-

ìîâàí³ íà çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ òóáåðêóëüîçíî¿ ë³êàðí³ ¹ 2, íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.

4.2. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó íàéâèã³äí³øèõ óìîâ ñïëàòè Êè¿âñüê³é

ì³ñüê³é òóáåðêóëüîçí³é ë³êàðí³ ¹ 2 êîøò³â íà çì³öíåííÿ ¿¿ ìàòå-

ð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè.

5. Êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

5.1. Îñíîâíèì êðèòåð³ºì âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó º íàéêðà-

ùà ïðîïîçèö³ÿ, ñïðÿìîâàíà íà çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿

áàçè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òóáåðêóëüîçíî¿ ë³êàðí³ ¹ 2.

5.2. Äîäàòêîâ³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó:

5.2.1. Íàä³éí³ñòü ñõåìè ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó (íà ñòàä³¿ áóä³âíèöòâà

îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ).

5.2.2. Íàéâèã³äí³ø³ óìîâè ñïëàòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é òóáåðêóëüîçí³é ë³-

êàðí³ ¹ 2 êîøò³â íà çì³öíåííÿ ¿¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè.

5.2.3. Íàÿâí³ñòü â ó÷àñíèêà äîñâ³äó ðåàë³çàö³¿ àíàëîã³÷íèõ ïðîåêò³â.

5.2.4. Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.

6. Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íå äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³:

6.1. Âèçíàí³ áàíêðóòàìè àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàí-

êðóòñòâî.

6.2. Íå íàäàëè â³äïîâ³äí³ ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâà-

ëè ¿õ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ

êîíêóðñó.

6.3. Çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿ (ïðèïèíåííÿ).

6.4. Ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðåáóâàº â ïîäàòêîâ³é çàñòàâ³ àáî

íà öå ìàéíî íàêëàäåíî àðåøò.

6.5. Ìàþòü ïðîñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü ç³ ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â

(îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â).

Íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåä-

í³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ïîâ'ÿçàí³ ç îñîáàìè, ùî íå âè-

êîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³í-

âåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ³íøèõ äîãîâîð³â, ÿê³ áóëè ï³äïèñàí³

ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

7. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó âèäàºòüñÿ çà àä-

ðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë.: 202-76-78,

202-79-34, 202-72-91 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00)

ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ïðè íà-

ÿâíîñò³ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì ðåºñòðà-

ö³éíîãî âíåñêó. Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåí-

íÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

8. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó îñîáèñòî

àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç äíÿ

îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê,

36, ê³ì. 620, òåë.: 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (ïîíåä³ëîê —

ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00). Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî

ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

9. Çà îòðèìàííÿì ðîç'ÿñíåíü òà äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îá'ºê-

òà ³íâåñòóâàííÿ çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðå-

ùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë.: 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (ïîíå-

ä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00).

10. Ó ðàç³ çì³íè äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó÷àñíèêó êîíêóðñó â

îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó íàäñèëàºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî äàòó ïðî-

âåäåííÿ êîíêóðñó.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007

¹ 528/1189 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ

³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà,ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òî-

ùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,íåçàâåðøåíîãî áó-

ä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³-

íàìè), ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä

22.10.2007 ¹1403 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóð-

ñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðå-

êîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèç-

íà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñ-

òðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè), ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18.09.2015 ¹ 920 "Ïðî ïðîâåäåííÿ ³íâåñ-

òèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíî-

ãî ïðîåêòó"Âñòàíîâëåííÿ ñòàíö³é äîî÷èñòêè ïèòíî¿ âîäè òèïà ÁÀÂ (áþ-

âåò àêòèâîâàíî¿ âîäè) äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçêîøòîâíîþ ÿê³ñíîþ ïèò-

íîþ âîäîþ çàêëàä³â îñâ³òè Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó (Ëîò 1)"(ç³ çì³íàìè).

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ:

1.1. Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ — ñòàíö³¿ äîî÷èñòêè ïèòíî¿ âîäè äëÿ äîäàòêî-

âîãî çàáåçïå÷åííÿ áåçêîøòîâíîþ ÿê³ñíîþ ïèòíîþ âîäîþ çàêëàä³â

îñâ³òè Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó (Ëîò 1) (äàë³ — Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ):

1.2. Âñòàíîâëåííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ — ñóêóïí³ñòü ïðîåêòíèõ, ìîí-

òàæíèõ òà ³íøèõ ðîá³ò, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçì³ùåííÿ Ñòàíö³é äî-

î÷èñòêè ïèòíî¿ âîäè òà ñòâîðåííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â ö³ëîìó.

1.3. Òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ:

— Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ ñêëàäàºòüñÿ ³ç 5 (ï'ÿòè) ñòàíö³é äîî÷èñòêè

ïèòíî¿ âîäè (äàë³ — Ñòàíö³ÿ äîî÷èñòêè ïèòíî¿ âîäè);

— Ñòàíö³ÿ äîî÷èñòêè ïèòíî¿ âîäè — êîëåêòèâíà óñòàíîâêà (ïðèñ-

òð³é) ïèòíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, ïðèçíà÷åíà äëÿ çàáîðó âîäè ç

âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ òà äîâåäåííÿ ¿¿ ÿêîñò³ äî âèìîã äåðæàâ-

íèõ ñòàíäàðò³â òà öèõ Óìîâ;

— òèï ñïîðóäè Ñòàíö³¿ äîî÷èñòêè ïèòíî¿ âîäè: òèì÷àñîâà îäíî-

ïîâåðõîâà ñïîðóäà, ùî âèãîòîâëÿºòüñÿ ç ïîëåãøåíèõ êîíñòðóê-

ö³é ç óðàõóâàííÿì îñíîâíèõ âèìîã äî ñïîðóä, âèçíà÷åíèõ òåõ-

í³÷íèì ðåãëàìåíòîì áóä³âåëüíèõ âèðîá³â, áóä³âåëü ³ ñïîðóä, ³

âñòàíîâëþºòüñÿ òèì÷àñîâî, áåç óëàøòóâàííÿ ôóíäàìåíòó;

— çàãàëüíà ïëîùà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ — íå á³ëüøå 31,25 êâ.ì.,

ïëîùà Ñòàíö³¿ äîî÷èñòêè ïèòíî¿ âîäè — íå á³ëüøå 6,25 êâ.ì.;

- àâòîìàòèçîâàíèé êîìïëåêñ ç ðîçëèâó òà ïðîäàæó äîî÷èùåíî¿

ïèòíî¿ âîäè — ñêëàäîâà ÷àñòèíà Ñòàíö³¿ äîî÷èñòêè ïèòíî¿ âî-

äè, ïðèçíà÷åíà äëÿ ðîçëèâó òà ïðîäàæó äîî÷èùåíî¿ ïèòíî¿ âî-

äè â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³.

1.4. Îð³ºíòîâíà çàãàëüíà âàðò³ñòü âñòàíîâëåííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ —

2 385 700 ãðí (äâà ì³ëüéîíè òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò ï'ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò

ãðèâåíü 00 êîï.) ç ÏÄÂ.

1.5. Îñòàòî÷íà âàðò³ñòü âñòàíîâëåííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ âèçíà÷à-

ºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

2. Óêëàäåííÿ ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà

îêðåì³ éîãî óìîâè.

2.1. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó) âèçíà÷àºòüñÿ ð³øåííÿì ïîñò³é-

íî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàí-

ñóâàííÿ áóä³âíèöòâà,ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèò-

ëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà,

³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — Êî-

ì³ñ³ÿ) òà çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó—óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿ ðà-

éîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (äàë³ — Çàìîâíèê).

2.3. Çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò äëÿ ïðîâåäåí-

íÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî".

2.4. Ñòðîê ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ñòàíîâèòü 20 (äâàäöÿòü) ðîê³â

ç ìîìåíòó íàáðàííÿ íèì ÷èííîñò³.

2.5. Âñòàíîâëåííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî

³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêèé óêëàäàºòüñÿ ì³æ ²íâåñòîðîì (ïåðå-

ìîæöåì êîíêóðñó), Çàìîâíèêîì òà Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó, ç óðà-

õóâàííÿì íàñòóïíèõ óìîâ: 

2.5.1. Âñòàíîâëåííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî ç óðà-

õóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ çåìåëüíî-

ãî. Íàáóòòÿ ²íâåñòîðîì ïðàâà âëàñíîñò³ àáî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íèìè ä³ëÿíêàìè, íà ÿêèõ ðîçòàøîâóþòüñÿ Ñòàíö³¿ äîî÷èñòêè ïèò-

íî¿ âîäè, íà ï³äñòàâ³ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó çàáîðîíåíî.

2.5.2. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ íàëåæèòü ²íâåñòîðó. Îá'ºêò

³íâåñòóâàííÿ òà éîãî ñêëàäîâ³ (Ñòàíö³¿ äîî÷èñòêè ïèòíî¿ âîäè) íå

º íåðóõîìèì ìàéíîì òà ïðàâî âëàñíîñò³ ²íâåñòîðà íà íèõ íå ï³ä-

ëÿãàº äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿.

2.5.3. Çàìîâíèê ñï³ëüíî ç ²íâåñòîðîì ïðîòÿãîì 150 (ñòà ï'ÿòäåñÿòè) äí³â

ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì çîáîâ'ÿçó-

ºòüñÿ çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàííÿ çàÿâ òà íå-

îáõ³äíèõ ìàòåð³àë³â ³ äîêóìåíò³â äëÿ âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³

íàì³ð³â ùîäî ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä áóä³âåëü-

íèì íîðìàì, óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ùîäî ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â óòðè-

ìàíí³ îá'ºêòà áëàãîóñòðîþ, îôîðìëåííÿ ïàñïîðò³â ïðèâ'ÿçêè òèì-

÷àñîâèõ ñïîðóä, ñïëàòèòè ïàéîâó ó÷àñòü â ïîâíîìó îáñÿç³ òà îò-

ðèìàòè òåõí³÷í³ óìîâè íà ïðèºäíàííÿ äî ìåðåæ åëåêòðîåíåðãå-

òèêè òà ñèñòåì öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâå-

äåííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (Ñòàíö³¿ äîî÷èñòêè ïèòíî¿ âîäè).

2.5.4. Âïðîäîâæ 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó îôîðìëåííÿ ïàñïîðò³â

ïðèâ'ÿçêè òèì÷àñîâèõ ñïîðóä íà âñ³ Ñòàíö³¿ äîî÷èñòêè ïèòíî¿ âî-

äè, ùî º ñêëàäîâèìè Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ²íâåñòîð ñï³ëüíî ³ç Çà-

ìîâíèêîì òà Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó âèçíà÷àþòü ãðàô³ê ðåàë³çà-

ö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó øëÿõîì ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè

äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêà áóäå éîãî íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ.

2.5.5. ²íâåñòîð äî ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ Àêòó ì³æ Çàìîâíèêîì òà ²íâåñ-

òîðîì, ïåðåäáà÷åíîãî ï³äïóíêòîì 2.5.7. öèõ Óìîâ, çîáîâ'ÿçóºòü-

ñÿ óêëàñòè äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿

âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ ç ï³äïðèºìñòâîì ïèòíîãî âîäîïîñòà÷àí-

íÿ, à òàêîæ äîãîâ³ð íà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿.

2.5.6. ²íâåñòîð äî ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ Àêòó ì³æ Çàìîâíèêîì òà ²íâåñ-

òîðîì, ïåðåäáà÷åíîãî ï³äïóíêòîì 2.5.7. öèõ Óìîâ, çîáîâ'ÿçóºòü-

ñÿ çàáåçïå÷èòè ï³äêëþ÷åííÿ çàêëàä³â îñâ³òè, âêàçàíèõ â ïóíêò³ 1.1.

öèõ Óìîâ, äî Ñòàíö³é äîî÷èñòêè ïèòíî¿ âîäè, òà çàáåçïå÷èòè ¿õ

íåîáõ³äíèì îáëàäíàííÿì (â òîìó ÷èñë³ ïðèëàäàìè îáë³êó âîäè)

äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â, ïåðåäáà÷å-

íèõ ï³äïóíêòîì 2.7.1. öèõ Óìîâ.

2.5.7. Çàãàëüíèé ñòðîê âñòàíîâëåííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ íå ïîâèíåí

ïåðåâèùóâàòè 3 (òðè) ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó îôîðìëåííÿ ïàñïîðò³â

ïðèâ'ÿçêè òèì÷àñîâèõ ñïîðóä. Ôàêò âñòàíîâëåííÿ òà ãîòîâíîñò³

Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ äî åêñïëóàòàö³¿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ Àêòîì, ï³ä-

ïèñàíèì ì³æ Çàìîâíèêîì òà ²íâåñòîðîì.

2.5.8. Äî ïî÷àòêó åêñïëóàòàö³¿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (Ñòàíö³¿ äîî÷èñòêè

ïèòíî¿ âîäè) â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèìè Óìîâàìè, ²íâåñòîð

çîáîâ'ÿçàíèé îòðèìàòè óñ³ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè

äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ éîãî (¿¿) åêñïëóàòàö³¿.

2.5.9. ²íæåíåðí³ ìåðåæ³, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì.Êèºâà ³ çíàõîäÿòüñÿ â çîí³ âñòàíîâëåííÿ Ñòàí-

ö³¿ äîî÷èñòêè ïèòíî¿ âîäè, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó äåìîíòóþòüñÿ ³ çà êîøòè ²íâåñòîðà ñòâîðþþòüñÿ íîâ³,

ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì. Êèºâà.

Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ àâàð³éíî¿ ñèòóàö³¿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ÿê³

íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèº-

âà ³ çíàõîäÿòüñÿ â çîí³ âñòàíîâëåííÿ Ñòàíö³¿ äîî÷èñòêè ïèòíî¿

âîäè, ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé çä³éñíèòè ïåðåì³ùåííÿ Ñòàíö³¿ äî-

î÷èñòêè ïèòíî¿ âîäè çà âëàñíèé ðàõóíîê íà ÷àñ óñóíåííÿ àâàð³é-

íî¿ ñèòóàö³¿.

2.5.10. Îá'ºêòè áëàãîóñòðîþ, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, ³ çíàõîäÿòüñÿ â çîí³ âñòàíîâëåí-

íÿ Ñòàíö³¿ äîî÷èñòêè ïèòíî¿ âîäè, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, äåìîí-

òóþòüñÿ ³ çà êîøòè ²íâåñòîðà ñòâîðþþòüñÿ íîâ³, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñ-

òâîì Óêðà¿íè, çàáåçïå÷èòè îòðèìàííÿ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â íà

ïîðóøåííÿ îá'ºêò³â áëàãîóñòðîþ.

2.6. Åêñïëóàòàö³ÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ — ô³íàíñîâå, îðãàí³çàö³éíå òà

òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çã³ä-

íî ç ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè òà óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

2.7. ²íâåñòîð çä³éñíþº åêñïëóàòàö³þ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äïîâ³ä-

íî äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ç óðàõóâàííÿì íàñòóïíèõ óìîâ: 

2.7.1. ²íâåñòîð íå ï³çí³øå 5 (ï'ÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó ï³äïè-

ñàííÿ ì³æ Çàìîâíèêîì òà ²íâåñòîðîì Àêòó, ïåðåäáà÷åíîãî ï³ä-

ïóíêòîì 2.5.7. öèõ Óìîâ, çîáîâ'ÿçàíèé ðîçïî÷àòè òà ïðîòÿãîì ñòðî-

êó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó çàáåçïå÷óâàòè:

1)áåçïåðåá³éíå òà áåç îáìåæåíü ê³ëüêîñò³ âîäè äîäàòêîâå âî-

äîïîñòà÷àííÿ ÿê³ñíî¿ äîî÷èùåíî¿ ïèòíî¿ âîäè äëÿ çàçíà÷åíèõ â

ïóíêò³ 1.1 öèõ Óìîâ çàêëàä³â îñâ³òè çà äîïîìîãîþ Ñòàíö³é äîî-

÷èñòêè ïèòíî¿ âîäè íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³;

¹

ï/ï
Íàçâà çàêëàäó

Àäðåñà 

çàêëàäó

1. Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ¹ 280
ïðîñï. Îáî-

ëîíñüêèé, 23-à

2. Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ¹ 614
âóë. Îçåðíà,

26-à

3.
Ñåðåäíÿ çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ¹ 170 —çàãàëüíî-

îñâ³òí³é íàâ÷àëüíèé çàêëàä I — III ñòóïåí³â
âóë. Ï³âí³÷íà, 8

4.

Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ¹ 216 — çàãàëüíîîñâ³ò-

í³é íàâ÷àëüíèé çàêëàä I — III ñòóïåí³â ç ïîãëèá-

ëåíèì âèâ÷åííÿì àíãë³éñüêî¿ ìîâè ç 1 êëàñó

âóë. Ìàòå Çàë-

êè, 8-ã

5.
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

âóë. Ëàéîøà

Ãàâðî, 11-à

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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2)ÿê³ñòü ïèòíî¿ âîäè, ùî ïðîõîäèòü äîî÷èñòêó íà Îá'ºêò³ ³íâåñ-

òóâàííÿ, ïîâèííà â³äïîâ³äàòè Äåðæàâíèì ñàí³òàðíèì íîðìàì òà

ïðàâèëàì "Ã³ã³ºí³÷í³ âèìîãè äî âîäè ïèòíî¿, ïðèçíà÷åíî¿ äëÿ ñïî-

æèâàííÿ ëþäèíîþ" (ÄÑàíÏ³Í 2.2.4-171-10) — âèìîãàì äî âîäè ç

ïóíêò³â ðîçëèâó, à ñàìå:

— íîðìàòèâàì äëÿ ïèòíî¿ âîäè âîäîïðîâ³äíî¿, ç ïóíêò³â ðîçëè-

âó òà áþâåò³â, âèçíà÷åíèõ ó Äîäàòêó 1 "Ïîêàçíèêè åï³äåì³÷íî¿

áåçïåêè ïèòíî¿ âîäè";

— íîðìàòèâàì äëÿ ïèòíî¿ âîäè ôàñîâàíî¿, ç ïóíêò³â ðîçëèâó òà

áþâåò³â, âèçíà÷åíèõ ó Äîäàòêó 2 Òàáëèöÿ 1 "Ñàí³òàðíî-õ³ì³÷í³

ïîêàçíèêè áåçïå÷íîñò³ òà ÿêîñò³ ïèòíî¿ âîäè";

— íîðìàòèâàì äëÿ ïèòíî¿ âîäè ôàñîâàíî¿, ç ïóíêò³â ðîçëèâó òà

áþâåò³â, âèçíà÷åíèõ ó Äîäàòêó 2 Òàáëèöÿ 2 "Ñàí³òàðíî-õ³ì³÷í³

ïîêàçíèêè áåçïå÷íîñò³ òà ÿêîñò³ ïèòíî¿ âîäè";

— íîðìàòèâàì äëÿ ïèòíî¿ âîäè ôàñîâàíî¿, ç ïóíêò³â ðîçëèâó òà

áþâåò³â, âèçíà÷åíèõ ó Äîäàòêó 2 Òàáëèöÿ 3 "Ñàí³òàðíî-õ³ì³÷í³

ïîêàçíèêè áåçïå÷íîñò³ òà ÿêîñò³ ïèòíî¿ âîäè";

— Äîäàòêó 3 Òàáëèöÿ 1 "Ïîêàçíèêè ïèòîìî¿ ñóìàðíî¿ àëüôà- ³ áå-

òà-àêòèâíîñò³ ïèòíî¿ âîäè";

— Äîäàòêó 3 Òàáëèöÿ 2 "Ðàä³àö³éí³ ïîêàçíèêè áåçïå÷íîñò³ ïèò-

íî¿ âîäè";

— Äîäàòêó 4 "Ïîêàçíèêè ô³ç³îëîã³÷íî¿ ïîâíîö³ííîñò³ ì³íåðàëüíî-

ãî ñêëàäó ïèòíî¿ âîäè".

2.7.2. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ êîíòðîëþ áåç-

ïå÷íîñò³ òà ÿêîñò³ äîî÷èùåíî¿ ïèòíî¿ âîäè â³äïîâ³äíî äî âèìîã

ÄÑàíÏ³Í 2.2.4-171-10 "Ã³ã³ºí³÷í³ âèìîãè äî âîäè ïèòíî¿, ïðèçíà-

÷åíî¿ äëÿ ñïîæèâàííÿ ëþäèíîþ", àëå íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà ì³-

ñÿöü. Êîíòðîëü áåçïå÷íîñò³ òà ÿêîñò³ äîî÷èùåíî¿ ïèòíî¿ âîäè

çä³éñíþºòüñÿ îðãàíàìè ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè íà

äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ ç ²íâåñòîðîì. Â ðàç³, ÿêùî ²íâåñòîð íå âèêî-

íóº àáî íåíàëåæíèì ÷èíîì âèêîíóº îáîâ'ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ öèì

ïóíêòîì Óìîâ, ²íâåñòîðó çàáîðîíÿºòüñÿ çä³éñíþâàòè åêñïëóàòà-

ö³þ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 2.7.1. öèõ Óìîâ,

à òàêîæ âèêîðèñòîâóâàòè Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ äëÿ ïðîäàæó ïèò-

íî¿ âîäè ÷åðåç àâòîìàòèçîâàíèé êîìïëåêñ ç ðîçëèâó òà ïðîäà-

æó äîî÷èùåíî¿ ïèòíî¿ âîäè.

Çàìîâíèê ìàº ïðàâî ñàìîñò³éíî ïåðåâ³ðÿòè áåçïå÷í³ñòü òà

ÿê³ñòü äîî÷èùåíî¿ ïèòíî¿ âîäè, ùî ïîñòà÷àºòüñÿ ²íâåñòîðîì.

2.7.3. ²íâåñòîð íåñå ïîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïèòíå âîäîïîñòà÷àííÿ

ÿê³ñíî¿ äîî÷èùåíî¿ ïèòíî¿ âîäè äëÿ çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1.1 öèõ

Óìîâ çàêëàä³â îñâ³òè çà äîïîìîãîþ Ñòàíö³é äîî÷èñòêè ïèòíî¿ âî-

äè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

2.7.4. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè ñåðòèô³êàö³þ äîî÷èùåíî¿

ïèòíî¿ âîäè òà îòðèìóâàòè ñåðòèô³êàòè â³äïîâ³äíîñò³ â óñòàíîâ-

ëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ

â îðãàíàõ ñåðòèô³êàö³¿.

2.7.5. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè åêñïëóàòàö³þ Îá'ºêòà ³íâåñ-

òóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ä³þ÷èõ ñàí³òàðíèõ íîðì ³ ïðàâèë, òåõí³÷-

íèõ âèìîã, ³íøèõ âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ð³øåíü Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè òà ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.7.6. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè ùîð³÷íå ïðîâåäåííÿ ïëàíî-

âîãî îáñòåæåííÿ ñïîðóä òà îáëàäíàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ¿õ

ïîòî÷íîãî ðåìîíòó, ÷èùåííÿ òà äåç³íôåêö³¿.

2.7.7. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè ïîñò³éíå ñåðâ³ñíå îáñëóãî-

âóâàííÿ îáëàäíàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñâîº÷àñíó çàì³íó ô³ëü-

òðóþ÷èõ åëåìåíò³â, øâèäêîçíîøóâàíèõ ÷àñòèí òà âóçë³â Ñòàíö³¿

äîî÷èñòêè ïèòíî¿ âîäè â³äïîâ³äíî äî ðåãëàìåíòó, ùî âèçíà÷àº

âèðîáíèê îáëàäíàííÿ.

2.7.8. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè îïåðàòèâíå ðåàãóâàííÿ ïðåä-

ñòàâíèêàìè ñåðâ³ñíî¿ ñëóæáè ²íâåñòîðà ó âèïàäêó ìîæëèâîãî âè-

õîäó ç ëàäó îáëàäíàííÿ ÷è àâàð³¿ íà Îá'ºêò³ ³íâåñòóâàííÿ òà âñòà-

íîâèòè ñèñòåìó çàõèñòó, ÿêà çàáåçïå÷èòü â³äêëþ÷åííÿ ïîäà÷³ âî-

äè äî çàêëàäó îñâ³òè ó ðàç³ ìåõàí³÷íîãî ïîøêîäæåííÿ Îá'ºêòà

³íâåñòóâàííÿ.

2.7.9. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè áëàãîóñòð³é êîæíî¿ Ñòàíö³¿

äîî÷èñòêè ïèòíî¿ âîäè çã³äíî ç òèïîâîþ ñõåìîþ, íàäàíîþ â êîí-

êóðñí³é äîêóìåíòàö³¿.

2.8. ²íâåñòîð ìàº ïðàâî âèêîðèñòîâóâàòè Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ äëÿ ïðî-

äàæó ïèòíî¿ âîäè ÷åðåç àâòîìàòèçîâàíèé êîìïëåêñ ç ðîçëèâó òà

ïðîäàæó äîî÷èùåíî¿ ïèòíî¿ âîäè çà â³äïîâ³äíîþ òåõíîëîã³ºþ, ç

äîòðèìàííÿì çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, çà óìîâè ïîâíîãî âèêîíàí-

íÿ ²íâåñòîðîì ³íøèõ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó. ²íâåñòîð çà-

áåçïå÷óº îòðèìàííÿ íåîáõ³äíèõ äîçâ³ëüíèõ òà ïîãîäæóâàëüíèõ

äîêóìåíò³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, äëÿ çä³éñíåí-

íÿ âêàçàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

2.9. Àñîðòèìåíò ïðîäóêö³¿, ùî ìîæå ðåàë³çîâóâàòèñü ²íâåñòîðîì ó

Îá'ºêò³ ³íâåñòóâàííÿ, ïåðåäáà÷àº âîäó ïèòíó äîî÷èùåíó ç ïàðà-

ìåòðàìè ÿêîñò³, çàçíà÷åíèìè ï³äïóíêòîì 2.7.1. öèõ Óìîâ. Ïðîäàæ

³íøèõ òîâàð³â â Îá'ºêò³ ³íâåñòóâàííÿ çàáîðîíÿºòüñÿ. Âàðò³ñòü âî-

äè ïèòíî¿ äîî÷èùåíî¿ âèçíà÷àºòüñÿ ²íâåñòîðîì ñàìîñò³éíî íà

îñíîâ³ ðèíêîâèõ ö³í.

2.10. Â ðàç³, ÿêùî ²íâåñòîð íå âèêîíóº àáî íåíàëåæíèì ÷èíîì âèêî-

íóº îáîâ'ÿçêè, ïåðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòîì 2.7.1. öèõ Óìîâ, ²íâåñ-

òîðó çàáîðîíÿºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ äëÿ ïðî-

äàæó ïèòíî¿ âîäè ÷åðåç àâòîìàòèçîâàíèé êîìïëåêñ ç ðîçëèâó òà

ïðîäàæó äîî÷èùåíî¿ ïèòíî¿ âîäè â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóí-

êòàìè 2.8., 2.9. öèõ Óìîâ.

3. Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó:

3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì óñ³õ âèòðàò (â òîìó ÷èñë³ Çàìîâíèêà),

ïîâ'ÿçàíèõ ³ç âñòàíîâëåííÿì Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (â òîìó ÷èñë³,

àëå íå âèêëþ÷íî îòðèìàííÿ òåõí³÷íèõ óìîâ íà ïðèºäíàííÿ äî

ìåðåæ åëåêòðîåíåðãåòèêè òà ñèñòåì öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñ-

òà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (Ñòàíö³¿ äîî÷èñ-

òêè ïèòíî¿ âîäè), âèãîòîâëåííÿ ãðàô³÷íèõ ìàòåð³àë³â ³ç çàçíà÷åí-

íÿì ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä íà òîïîãðàôî-ãåîäå-

çè÷í³é îñíîâ³ Ì 1:500 êðåñëåííÿìè êîíòóð³â òèì÷àñîâèõ ñïîðóä

ç ïðèâ'ÿçêîþ äî ì³ñöåâîñò³, ñõåì ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä,

åñê³ç³â ôàñàä³â òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ó êîëüîð³ Ì 1:50, ñõåì áëàãî-

óñòðîþ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿, òåõí³÷íèõ óìîâ ùîäî ³íæåíåðíîãî çà-

áåçïå÷åííÿ, îòðèìàíèõ ó áàëàíñîóòðèìóâà÷à â³äïîâ³äíèõ ³íæå-

íåðíèõ ìåðåæ, îôîðìëåííÿ ïàñïîðò³â ïðèâ'ÿçêè òèì÷àñîâèõ ñïî-

ðóä, óêëàäåííÿ äîãîâîð³â íà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ òà

öåíòðàë³çîâàíå ïèòíå âîäîïîñòà÷àííÿ, ï³äêëþ÷åííÿ çàêëàä³â îñ-

â³òè, âêàçàíèõ â ïóíêò³ 1.1. öèõ Óìîâ, äî Ñòàíö³é äîî÷èñòêè ïèòíî¿

âîäè, òà çàáåçïå÷åííÿ ¿õ íåîáõ³äíèì îáëàäíàííÿì (â òîìó ÷èñë³,

ïðèëàäàìè îáë³êó âîäè), óêëàäåííÿ äîãîâîð³â òà ñïëàòà ïàéîâî¿

ó÷àñò³ â óòðèìàíí³ îá'ºêò³â áëàãîóñòðîþ çà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä, à

òàêîæ ôàêòè÷íå âñòàíîâëåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä çà âèçíà÷åíè-

ìè â Óìîâàõ êîíêóðñó ì³ñöÿìè), åêñïëóàòàö³ºþ, ñàí³òàðíèì óòðè-

ìàííÿì òà çàáåçïå÷åííÿì áëàãîóñòðîþ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (â òî-

ìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî ô³íàíñóâàííÿ âèòðàò íà ïîñòà÷àííÿ

åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåí-

íÿ, êîíòðîëü áåçïå÷íîñò³ òà ÿêîñò³ äîî÷èùåíî¿ ïèòíî¿ âîäè, ñåð-

â³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òîùî), ³í-

øèõ âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

3.2. Â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò Çàìîâíèêà, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 3.1. öèõ

Óìîâ, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, â³äïîâ³ä-

íî äî íàäàíèõ ðàõóíê³â òà ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â íå ï³çí³-

øå 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàäàííÿ Çàìîâíèêîì ²íâåñòî-

ðó òàêèõ äîêóìåíò³â.

3.3. Â³äïîâ³äíî äî àáçàöó 6 ï³äïóíêòó 6.2.5 ïóíêòó 6.2 Ïîëîæåííÿ ïðî

ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà,

ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâî-

ãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàí-

ñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, âíåñîê íà ñòâîðåííÿ ñîö³-

àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà

ñòàíîâèòü 0,00 ãðí.

3.4. Êîìïåíñàö³ÿ ²íâåñòîðîì Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³é-

íèõ) ðîá³ò ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü 104 402,50 ãðí (ñòî ÷îòèðè òè-

ñÿ÷³ ÷îòèðèñòà äâ³ ãðèâí³ 50 êîï.), ³ç âðàõóâàííÿì ÏÄÂ (çã³äíî ç

êîøòîðèñîì íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðî-

á³ò ïî ïðîåêòó) ó ðàç³ âèçíà÷åííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì êîíêóð-

ñó. Âêàçàí³ êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì â ïîâíîìó îáñÿç³ ïðî-

òÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñ-

òèö³éíîãî äîãîâîðó. Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.5. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ —ãàðàí-

ò³¿ áàíêó ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì ô³íàíñîâèõ çîáîâ'ÿçàíü

(ïóíêò 3.4 öèõÓìîâ òà ñóìè ïëàòåæó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â óòðèìàíí³ îá'ºê-

ò³â áëàãîóñòðîþ çà 1 ð³ê), ùî âèíèêíóòü íà ï³äñòàâ³ ³íâåñòèö³éíî-

ãî äîãîâîðó. Ãàðàíò³ÿ áàíêó, â òîìó ÷èñë³, ìàº ïåðåäáà÷àòè:

— ñïëàòó áàíêîì êîøò³â (âèçíà÷åíèõ öèìè Óìîâàìè ñóì) Çàìîâ-

íèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò ó ðàç³, ÿêùî ³í-

âåñòèö³éíèé äîãîâ³ð íå óêëàäåíî ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â

ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïåðåìîæöåì çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâî-

ðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâî-

ãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó;

— ñïëàòó áàíêîì êîøò³â (âèçíà÷åíèõ öèìè Óìîâàìè ñóì) Çàìîâ-

íèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò â ðàç³ ïðîñòðî-

÷åííÿ ²íâåñòîðîì îïëàòè ïîíàä 10 (äåñÿòü) äí³â â³ä âñòàíîâ-

ëåíî¿ â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³ äàòè ¿¿ çä³éñíåííÿ.

3.6. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 1700,00 ãðí. áåç óðàõó-

âàííÿ ÏÄÂ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹31515934700001 â ÃÓ

ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó 820019, êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783, îäåð-

æóâà÷ — ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî

âíåñêó, ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü

3.7. ²íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð óêëàäàºòüñÿ ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â

ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó çàïðîøåííÿ íà ïå-

ðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³í-

öåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.ßêùî ïðîòÿãîì 30 (òðèä-

öÿòè) äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïåðåìîæöåì çàïðîøåííÿ íà ïå-

ðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³í-

öåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïåðåìîæåöü ³íâåñòè-

ö³éíîãî êîíêóðñó â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó, âèñóâàº

íåïðèéíÿòí³ óìîâè ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ð³øåí-

íÿ ïðî ïåðåìîæöÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Ç ìîìåíòó ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ

êîíêóðñó îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ïðîòÿãîì 5 (ï'ÿòè) äí³â ãîòóº â³ä-

ïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ñêàñóâàííÿ

ðåçóëüòàò³â ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà íàäàº ïðàâî Êîì³ñ³¿ ðîç-

ïî÷àòè ïåðåãîâîðè ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ç ÷èñëà òèõ, õòî çàïðî-

ïîíóâàâ íàéêðàù³ óìîâè çä³éñíåííÿ ³íâåñòèö³¿ ï³ä ÷àñ ïðîâå-

äåííÿ êîíêóðñó.

3.8. Ï³ñëÿ óêëàäàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ²í-

âåñòîð ñï³ëüíî ³ç Çàìîâíèêîì òà, â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, òðåò³ìè îñî-

áàìè, óêëàäàþòü ³íø³ äîãîâîðè, íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòè-

ö³éíîãî ïðîåêòó, çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.9. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ â ïèñüìîâ³é ôîðì³ ùîêâàðòàëüíî ïîäà-

âàòè Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó òà ùîì³ñÿ÷íî Çàìîâíèêó ³íôîðìàö³þ

ùîäî ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó â ö³ëîìó òà îêðå-

ìèõ éîãî åòàï³â çà ôîðìîþ, íàäàíîþ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó.

3.10. Êîíòðîëü çà ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó çä³éñíþº Çà-

ìîâíèê.

3.11. ²íâåñòîð ïðîòÿãîì 5 (ï'ÿòè) ðîáî÷èõ äí³â çîáîâ'ÿçàíèé íà îá´-

ðóíòîâàíèé çàïèò íàäàâàòè Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó/Çàìîâíèêó

³íôîðìàö³þ òà äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ çä³éñíåííÿ Îðãàí³çàòî-

ðîì êîíêóðñó/Çàìîâíèêîì êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ²íâåñòîðîì

óìîâ êîíêóðñó òà óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

3.12. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ìàº ïðàâî ðîç³ðâàòè ³íâåñòèö³éíèé äîãî-

â³ð â îäíîñòîðîííüîìó âèïàäêó ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ àáî íå-

íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü, â òîìó ÷èñë³, ïå-

ðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòàìè 2.5.1, 2.5.3.-2.5.8., 2.7.1.-2.7.4., 2.7.9., ïóí-

êòàìè 2.9., 2.10., 3.1.-3.4., 3.9. öèõ Óìîâ òà ³íøèõ óìîâ ³íâåñòèö³é-

íîãî äîãîâîðó (â òîìó ÷èñë³, ïåðåäáà÷åíèõ ãðàô³êîì ðåàë³çàö³¿

òà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó).

3.13. ²íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì âñòàíîâëþþòüñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿,ùî ï³ä-

ëÿãàþòü ñïëàò³ Çàìîâíèêó çà íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàí-

íÿ ²íâåñòîðîì ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî:

— íåâèêîíàííÿ àáî âèêîíàííÿ íåíàëåæíèì ÷èíîì îáîâ'ÿçê³â,

ïåðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòîì 1) ï³äïóíêòó 2.7.1. öèõ Óìîâ — øòðàô

â ðîçì³ð³ 5% â³ä çàãàëüíî¿ âñòàíîâëåííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;

— íåâèêîíàííÿ àáî âèêîíàííÿ íåíàëåæíèì ÷èíîì îáîâ'ÿçê³â, ïå-

ðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòîì 2) ï³äïóíêòó 2.7.1. öèõ Óìîâ — øòðàô â

ðîçì³ð³ 10% â³ä çàãàëüíî¿ âñòàíîâëåííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;

— íåâèêîíàííÿ àáî âèêîíàííÿ íåíàëåæíèì ÷èíîì îáîâ'ÿçê³â,

ïåðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòîì 2.7.2. öèõ Óìîâ — øòðàô â ðîçì³ð³

10% â³ä çàãàëüíî¿ âñòàíîâëåííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;

— âèêîðèñòàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ äëÿ ïðîäàæó ïèòíî¿ âîäè ÷å-

ðåç àâòîìàòèçîâàíèé êîìïëåêñ ç ðîçëèâó òà ïðîäàæó äîî÷èùå-

íî¿ ïèòíî¿ âîäè óâèïàäêóíåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàí-

íÿ îáîâ'ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòîì 2.7.1. öèõ Óìîâ — øòðàô

â ðîçì³ð³ 15% â³ä çàãàëüíî¿ âñòàíîâëåííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

3.14. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü çà ³íâåñòèö³éíèì äîãî-

âîðîì ïèòàííÿ ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó çà ïðîïîçèö³ºþ

Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó/Çàìîâíèêà âèíîñèòüñÿ íà ðîçãëÿä êîì³ñ³¿.

3.15. Ï³ñëÿ ðîçãëÿäó êîì³ñ³ºþ òà ïðèéíÿòòÿ íåþ ð³øåííÿ Îðãàí³çàòîð

êîíêóðñó ïîâ³äîìëÿº ²íâåñòîðà ïðî:

— íåîáõ³äí³ñòü áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äî-

ãîâîðó ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â;

— òåðì³íè ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ó ðàç³ íåóñóíåí-

íÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü éîãî óìîâ.

Ó ðàç³ íåóñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî

äîãîâîðó ïðîòÿãîì 37 (òðèäöÿòè ñåìè) äí³â ç äíÿ íàïðàâëåííÿ

Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó íà àäðåñó ²íâåñòîðà, çàçíà÷åíó â ³íâåñ-

òèö³éíîìó äîãîâîð³, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðîç³ðâàííÿ, äîãîâ³ð áóäå

ââàæàòèñü ðîç³ðâàíèì.

Ó âèïàäêó äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ (ðîç³ðâàííÿ) ³íâåñòèö³é-

íîãî äîãîâîðó ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïðîòÿãîì 20 (äâàäöÿòè)

äí³â ç ìîìåíòó ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó çä³éñíèòè çà âëàñíèé ðàõó-

íîê äåìîíòàæ Ñòàíö³é äîî÷èñòêè ïèòíî¿ âîäè òà ïðîâåñòè â³ä-

íîâëåííÿ ïîðóøåíîãî áëàãîóñòðîþ íà ì³ñöÿõ ðîçì³ùåííÿ. Ó ðà-

ç³ íåçä³éñíåííÿ ²íâåñòîðîì äåìîíòàæó Ñòàíö³é äîî÷èñòêè ïèò-

íî¿ âîäè çà âëàñíèé ðàõóíîê ïðîòÿãîì 20 (äâàäöÿòè) äí³â ç ìî-

ìåíòó ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó,Äåïàðòàìåíò ì³ñüêî-

ãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿), êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

"Êè¿âáëàãîóñòð³é" àáî ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñ-

òðàö³ÿ âæèâàþòü çàõîä³â ùîäî äåìîíòàæó òàêèõ òèì÷àñîâèõ ñïî-

ðóä çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ç ïîäàëüøèì â³ä-

øêîäóâàííÿì óñ³õ âèòðàò ²íâåñòîðîì.

3.16. Ó ðàç³ óñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-

âîðó ²íâåñòîð ëèñòîì ïîâ³äîìëÿº Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó ïðî âè-

êîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü òà íàäàº ³íôîðìàö³þ ïðî ôàêòè÷íå âèêî-

íàííÿ ðîá³ò çã³äíî ç óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

3.17. Çàìîâíèê ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ íàäàº Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó

ï³äòâåðäæåííÿ âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 3.16. öèõ Óìîâ.

4. Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñó:

4.1. Ó÷àñíèê êîíêóðñó çîáîâ'ÿçàíèé ìàòè óñ³ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñ-

òâîì Óêðà¿íè äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíî-

ãî ïðîåêòó, òà äîñâ³ä ðåàë³çàö³¿ àíàëîã³÷íèõ ïðîåêò³â.

4.2. Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìî-

âàí³ íà íàéá³ëüø åôåêòèâíó ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

5. Êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó:

5.1. Îñíîâíèé êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó— íàéá³ëü-

øèé ðîçì³ð ñòèìóëþþ÷îãî êîåô³ö³ºíòà äî áàçîâî¿ ñòàâêè ïàéî-

âî¿ ó÷àñò³ â óòðèìàíí³ îá'ºêò³â áëàãîóñòðîþ.

5.2. Äîäàòêîâ³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó:

— íàéá³ëüøèé äîñâ³ä ðåàë³çàö³¿ àíàëîã³÷íèõ ïðîåêò³â, à ñàìå:

ïîñòà÷àííÿ äîî÷èùåíî¿ ïèòíî¿ âîäè äëÿ çàêëàä³â áþäæåòíî¿

ñôåðè (øê³ë, äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â, ë³êàðåíü, òîùî);

— íàä³éí³ñòü ñõåìè ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó;

— íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.

6. Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íå äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³:

6.1. Âèçíàí³ áàíêðóòàìè àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàí-

êðóòñòâî.

6.2. Íå íàäàëè â³äïîâ³äí³ ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâà-

ëè ¿õ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ

êîíêóðñó.

6.3. Çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿ (ïðèïèíåííÿ).

6.4. Ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðåáóâàº â ïîäàòêîâ³é çàñòàâ³ àáî

íà öå ìàéíî íàêëàäåíî àðåøò.

6.5. Ìàþòü ïðîñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü ç³ ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â

(îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â).

6.6. Íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåä-

í³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ïîâ'ÿçàí³ ç îñîáàìè, ùî íå âè-

êîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³í-

âåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ³íøèõ äîãîâîð³â, ÿê³ áóëè ï³äïèñàí³

ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

7. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó âèäàºòüñÿ çà àäðå-

ñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë.: 202-76-78,

202-72-91, 202-72-75 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00)

ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ïðè íà-

ÿâíîñò³ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì ðåºñòðà-

ö³éíîãî âíåñêó. Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåí-

íÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

8. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó îñîáèñòî

àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç äíÿ

îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê,

36, ê³ì. 620, òåë.: 202-76-78, 202-72-91, 202-72-75 (ïîíåä³ëîê —

ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00). Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî

ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

9. Çà îòðèìàííÿì ðîç'ÿñíåíü òà äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îá'ºê-

òà ³íâåñòóâàííÿ çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðå-

ùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë.: 202-76-78, 202-72-91, 202-72-75 (ïîíå-

ä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00).

10. Ó ðàç³ çì³íè äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó÷àñíèêó êîíêóðñó â

îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó íàäñèëàºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî äàòó ïðî-

âåäåííÿ êîíêóðñó.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Çàâåðøåííÿ ðîçðîáêè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ 
ïî âóëèö³ Àêàäåì³êà Òóïîëåâà, 12 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ì³ñüêîãî öèâ³ëüíîãî ïðîåêòóâàííÿ" (Ðîçðîáíèê)
ïîâ³äîìëÿþòü ïðî çàâåðøåííÿ ïðîöåäóðè ðîçðîáêè ïðîåêòó Äåòàëüíîãî
ïëàíó òåðèòîð³¿ ïî âóëèö³ Àêàäåì³êà Òóïîëåâà, 12 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ïî âóëèö³ Àêàäåì³êà Òóïîëåâà, 12 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ð. ¹ 518/10006 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó
ì. Êèºâ³" ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì,
ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, â³äâåäåííÿ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó
³íæåíåðíèõ ìåðåæ, áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíèõ îá'ºêò³â.

Çã³äíî ç ïóíêòîì 4 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ
2011 ðîêó ¹ 555 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ
ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³" ó Øåâ÷åíê³âñüê³é
ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ç 05 êâ³òíÿ ïî 05 òðàâíÿ
2016 ð. áóëî ðîçì³ùåíî åêñïîçèö³þ ìàòåð³àë³â ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó
òåðèòîð³¿.

Ïðîåêò äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïðîéøîâ ãðîìàäñüêå ñëóõàííÿ, ùî
áóëî îïóáë³êîâàíî ó ãàçåò³ "Õðåùàòèê" â³ä 04.04.2016 ¹ 36 (4806).

Ï³ä ÷àñ ïîñë³äóþ÷îãî äîîïðàöþâàííÿ òà êîðèãóâàííÿ ìàòåð³àë³â ÄÏÒ
áóëî óðàõîâàíî ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ ãðîìàäñüêîñò³, þðèäè÷íèõ,
ô³çè÷íèõ îñ³á çà ðåçóëüòàòàìè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü, ðåêîìåíäàö³¿ òà
çàóâàæåííÿ, âèêëàäåí³ â ðåöåíç³¿ òà ó âèñíîâêàõ äåðæàâíèõ îðãàí³â.

Ðàçîì ç òèì, âðàõîâàíî ðåêîìåíäàö³¿ ³ ïðîïîçèö³¿, ùî áóëè íàäàí³ â
ïðîòîêîë³ çàñ³äàííÿ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè ïðè Äåïàðòàìåíò³
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 25.05.2016 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 007-à-16.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Êàìåðíîãî àêàäåì³÷íîãî õîðó "Õðåùàòèê";

- ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî àêàäåì³÷íîãî ìóí³öèïàëüíîãî äóõîâîãî îðêåñòðó;

- ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ìóí³öèïàëüíî¿ àêàäåì³÷íî¿ ÷îëîâ³÷î¿ õîðîâî¿ êàïåëè

³ì. Ë. Ì. Ðåâóöüêîãî.

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³

êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ

äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå

íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî,â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó,òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü,ïîñàäó,

ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð

òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü

÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî

âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿

ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè

ïðîãðàì ðîçâèòêó â³äïîâ³äíîãî çàêëàäó êóëüòóðè íà îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

áóëüâ. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 3.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ — ²íñòèòóò ô³çèêè ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî,
ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè

Îðãàí óïðàâë³ííÿ — Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ íàóê Óêðà¿íè

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ²íñòèòóò ô³çèêè ÍÀÍÓ ì. Êè¿â, ïð-ò Íàóêè, 46, òåë. 525-10-10.

Ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé ñòðîê îðåíäè — 01.03.2019 ð.

Çàÿâè ïðî îðåíäó êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ îá'ºêò³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïð-ò Íàóêè, 46.Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 525-10-10.Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ
äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè, áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà (×åðâîíîàðì³éñüêà), 104, êîðïóñ À.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 177,28 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñàëîíó êðàñè, ñàóíè òà ïåðóêàðí³
(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó

âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).
Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ïëàòà: 23243,33 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2" Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà (âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 53, ì. Êè¿â, òåë. 524-53-02).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè ça òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

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÷ — øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 278 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà": 1) âóë. Ðàäîñèíñüêà, 2-À,
çàãàëüíà ïëîùà -96,80 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ
ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì —
11,91 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 1153,08 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. 220. Îòðèìàòè
äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Çàâåðøåííÿ ðîçðîáêè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ì³ñöåâîñò³ Ìèê³ëüñüêà Ñëîá³äêà,
ùî âêëþ÷àº âóëèö³ Ïàíåëüíà, ×åëÿá³íñüêà, çàë³çíè÷í³ êîë³¿, âóëèö³ 1-ó Ñàäîâó, Ñàäîâî-Íàáåðåæíó

â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Òî-
âàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÒÅÐÐÀ-ÏÐÎÄÆÅÊÒ" (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî çàâåðøåííÿ
ïðîöåäóðè ðîçðîáêè ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ì³ñöåâîñò³ Ìèê³ëüñüêà Ñëîá³äêà, ùî âêëþ÷àº âó-
ëèö³ Ïàíåëüíà, ×åëÿá³íñüêà, çàë³çíè÷í³ êîë³¿, âóëèö³ 1-ó Ñàäîâó, Ñàäîâî-Íàáåðåæíó â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ì³ñöåâîñò³ Ìèê³ëüñüêà Ñëîá³äêà, ùî âêëþ÷àº âóëèö³ Ïàíåëüíà, ×åëÿá³íñüêà, çà-
ë³çíè÷í³ êîë³¿, âóëèö³ 1-ó Ñàäîâó, Ñàäîâî-Íàáåðåæíó â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ð. ¹ 518/10006 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîã-
ðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³" ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ
îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ, áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíèõ îá'ºêò³â.

Çã³äíî ç ïóíêòîì 4 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ðîêó ¹ 555 "Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåí-
íÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³" ó Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿ ç 26 ñ³÷íÿ ïî 24 ëþòîãî 2016 ð. áóëî ðîçì³ùåíî åêñïîçèö³þ ìàòåð³àë³â ïðîåêòó äåòàëü-
íîãî ïëàíó òåðèòîð³¿.

Ïðîåêò äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïðîéøîâ ãðîìàäñüêå ñëóõàííÿ, ïðî ùî áóëî îïóáë³êîâàíî ó ãàçåò³
"Õðåùàòèê" â³ä 26.01.2016 ¹ 8 (4778).

Ï³ä ÷àñ ïîñë³äóþ÷îãî äîîïðàöþâàííÿ òà êîðèãóâàííÿ ìàòåð³àë³â ÄÏÒ áóëî óðàõîâàíî ïðîïîçèö³¿ òà çà-
óâàæåííÿ ãðîìàäñüêîñò³, þðèäè÷íèõ, ô³çè÷íèõ îñ³á çà ðåçóëüòàòàìè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü, ðåêîìåíäàö³¿ òà
çàóâàæåííÿ, âèêëàäåí³ â ðåöåíç³¿ òà ó âèñíîâêàõ äåðæàâíèõ îðãàí³â.

Îñòàòî÷íèé âàð³àíò ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òà Çâ³ò ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðî-
ïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ www.kga.gov.ua.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 121,4 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 òà 3 ïîâåðõàõ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 305 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì
³íîçåìíî¿ ìîâè Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Õàð÷åíêà ªâãåí³ÿ, 53 ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà
îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 3 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà
îðåíäè — 1900 200,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü 4 750, 50 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó —
10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá.323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.
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Íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ 
îá'ºêòà îðåíäè

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.ì

Ñòàðòîâà ö³íà
ãðí/êâ.ì, ì³ñÿöü

Ìåòà 
âèêîðèñòàííÿ

1 2 3 4

Êîðïóñ ¹ 3 ïîâåðõ 2 ê³ìíàòà ¹ 9 11,5 117,30 îô³ñ

Êîðïóñ ¹ 3 ïîâåðõ 2 ê³ìíàòà ¹ 7 9,00 117,30 îô³ñ

Êîðïóñ ¹ 3 ê³ìíàòà ¹ 8 13,00 123,59 îô³ñ

Êîðïóñ ¹ 3 ïîâåðõ 2 ê³ìíàòà ¹ 10,14,5 13,3 77,00 ñêëàä

Êîðïóñ ¹ 3 ïîâåðõ 2 ê³ìíàòà ¹ 11à,12,13à 65,7 117,30 îô³ñ

Êîðïóñ ¹ 3 ïîâåðõ 2 ê³ìíàòà ¹ 15 8,7 117,30 îô³ñ

Êîðïóñ ¹ 3à ê³ì.¹¹ 3; 20-24 òà ÷àñòèíà
êîðèäîðó (21,6 ì2)

350,00 91,19
Ñêëàä (ïîë³ãðàô³÷íèõ

ìàòåð³àë³â)

Êîðïóñ ¹ 1 ïîâåðõ 1 2,00 546,40 áàíêîìàò

Êîðïóñó ¹ 3 ïîâåðõ 4 ê³ìíàòà ¹402 33,8 32,16 íàóêîâî- äîñë³äíà óñòàíîâà

Êîðïóñ Åíåðãîáëîê 215,3 110,88
²íøå âèêîðèñòàííÿ 
íåðóõîìîãî ìàéíà
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua
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ÀËÜÌÀ-ÌÀÒÅÐ

Ó ÍÀÉÌÀËÜÎÂÍÈ×²ØÎÌÓ êó-
òî÷êó Êèºâà — Ãîëîñ³ºâ³ — çíàõî-
äèòüñÿ óí³âåðñèòåò,ÿêèé ïîíàä ñòî-
ë³òòÿ òðèìàº íàéâèùèé ðåéòèíã ñå-
ðåä íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòîëèö³.
Áî íàâ÷àòèñÿ ñþäè éäóòü çà ïîêëè-
êîì äóø³ ò³, õòî ëþáèòü ð³äíó çåì-
ëþ é óñå, ùî íà ö³é çåìë³ æèâå.

Ñòóäåíòñüêå ì³ñòå÷êî âèðóº-
ï³íèòüñÿ áàðâèñòèì ñâÿòîì: ô³î-
ëåòîâî-÷îðí³ ìàíò³¿ ïðîôåñóðè,
æîâòî-áëàêèòí³ êâ³òêè-çãàðäè,
óêðà¿íñüêå íàö³îíàëüíå âáðàííÿ,
êîíöåðòí³ êîñòþìè, ð³çíîáàðâí³
ôóòáîëêè (êîæåí ôàêóëüòåò ìàº
ñâ³é êîë³ð), á³ë³ õàëàòè ìàéáóòí³õ
ë³êàð³â âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè...
Ïðàïîðè, ìóçèêà, ìàéñòåð-êëàñè ç
óñ³ëÿêèõ ðåìåñåë, íà¿äêè é íàïî¿
â³ä êîæíîãî ï³äðîçä³ëó ç óñ³õ êóòî÷-
ê³â Óêðà¿íè...

«Ïðîôåñîðè é âèêëàäà÷³, øè-
êóéòåñÿ çà ìíîþ ïî äâîº!» —
êîìàíäóº ðåêòîð óí³âåðñèòåòó
Ñòàí³ñëàâ Í³êîëàºíêî. ² âðî÷èñòà
êîëîíà ðóøàº äî Àëå¿ ñëàâè. «Ñâ³-
òîì ïðàâëÿòü äâ³ ñèëè: ñèëà øàá-
ë³ ³ ñèëà ðîçóìó. Øàáëÿ ñèëüí³øà,
àëå ñèëà ðîçóìó çàâæäè ïåðåìà-
ãàº! — êàæå ðåêòîð, â³äêðèâàþ÷è
ï³ä çâóêè â³éñüêîâîãî îðêåñòðó
101-¿ îêðåìî¿ áðèãàäè îõîðîíè
Ãåíøòàáó ÇÑÓ ïàì’ÿòíèêè ôóí-
äàòîðàì óí³âåðñèòåòó, âèäàòíèì
â÷åíèì, ÿê³ çðîáèëè çíà÷íèé âíå-
ñîê ó ðîçâèòîê íàóêè: ïåðøîìó
äåêàíîâ³ ñ³ëüãîñïâ³ää³ëåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè, â³ä ÿêîãî é
ï³øîâ ñëàâåòíèé óí³âåðñèòåò, Ìè-
êîë³ ×èðâèíñüêîìó, ïåðøîìó ðåê-
òîðîâ³ îá’ºäíàíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêî¿ àêàäåì³¿, àêà-
äåì³êó Ïàâëó Ïøåíè÷íîìó, çà-
ñíîâíèêó ë³ñî³íæåíåðíîãî ôà-
êóëüòåòó Êè¿âñüêîãî ñ³ëüãîñï³í-
ñòèòóòó ªâãåíó Àëåêñººâó òà âè-
äàòíîìó â÷åíîìó â ãàëóç³ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî ìàøèíîáó-
äóâàííÿ ïðîôåñîðó Ïåòðó Âàñè-
ëåíêó. «Íåõàé öå ñâÿòå ì³ñöå ñòà-
íå íàãàäóâàííÿì êîæíîìó ç íàñ,
ÿê òðåáà ïðàöþâàòè ³ ëþáèòè ñâ³é
óí³âåðñèòåò, ñâîþ Óêðà¿íó, ç ÿêîþ
íàïîëåãëèâ³ñòþ ³ ñèëîþ âîë³ äî-

ëàòè ïåðåøêîäè íà øëÿõó äî âè-
çíàííÿ», — íàãîëîñèâ ðåêòîð.

Ïîò³ì â³äáóâàºòüñÿ íå ìåíø
ãðàíä³îçíå ä³éñòâî: Ïî÷åñíèé ïðå-
çèä³óì ÍÓÁ³Ïó â³äêðèâàº îíîâëå-
íèé óí³âåðñèòåòñüêèé Áîòàí³÷íèé
ñàä, äå íà 53-õ ãåêòàðàõ ì³ñòèòü-
ñÿ óí³êàëüíà íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êà áàçà, ïðåäñòàâëåíà âñ³ìà ðåã³î-
íàìè Óêðà¿íè.

Ñåðåä ïî÷åñíèõ ãîñòåé áóëè: ì³-
í³ñòð îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè Ë³ë³ÿ
Ãðèíåâè÷, ì³í³ñòð àãðàðíî¿ ïîë³-
òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè Òà-
ðàñ Êóòîâèé, ïðåçèäåíò Íàö³îíàëü-
íî¿ àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê
Óêðà¿íè Âàñèëü Êðåìåíü, ãîëîâà
Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Ãàííà Ñòà-
ð³êîâà, ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ
Íàòàë³ÿ Áîíäàð òà áàãàòî ³íøèõ,
íå ìåíø âèäàòíèõ ëþäåé. Íå îá³é-
øëîñÿ é áåç âàãîìèõ ïîäàðóíê³â.
Ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ «Óêðà¿íñüêèé
êëóá àãðàðíîãî á³çíåñó» Àëåêñ Ë³ñ-
ñ³òñà (êîëèøí³é âèïóñêíèê) âðó-
÷èâ óí³âåðñèòåòó ñåðòèô³êàò íà 100
òèñÿ÷ ãðèâåíü, à äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòó Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïè-
òàíü ãåîäåç³¿, êàðòîãðàô³¿ òà êà-
äàñòðó Îëåêñàíäð Êðàñíîëóöüêèé—
ñó÷àñíå ãåîäåçè÷íå îáëàäíàííÿ
äëÿ ï³äãîòîâêè çåìëåâïîðÿäíèê³â.
Âñ³ âîíè çàçíà÷àëè, ùî âèïóñêíè-
êè óí³âåðñèòåòó º áåçö³ííèìè êàä-
ðàìè íà ðèíêó ïðàö³.

Öüîãî æ äíÿ ñâîº 90-ð³÷÷ÿ â³ä-
ñâÿòêóâàëà é êàôåäðà â³éñüêîâî¿
ï³äãîòîâêè óí³âåðñèòåòó. Íà ¿¿ æèò-
òºâîìó øëÿõó — ãåðî¿÷í³ é òðàã³÷-
í³ ñòîð³íêè. Ñàìå ñòóäåíòè é âèêëà-
äà÷³ ö³º¿ êàôåäðè âë³òêó 1941 ðî-
êó ñôîðìóâàëè ïåðåäí³é ï³âäåí-
íèé êðàé ïåðøî¿ ë³í³¿ îáîðîíè Êè-
ºâà é òðèìàëè ¿¿ 72 äí³! À ñüîãî-
äí³ ¿õ íàùàäêè òðèìàþòü ë³í³þ
îáîðîíè íà ñõîä³ íàøî¿ êðà¿íè.

Âðàæàþ÷îþ áóëà äåìîíñòðàö³ÿ â³é-
ñüêîâèõ íàâè÷îê ³ â êóðñàíò³â êà-
ôåäðè: ãó÷í³ ïîñòð³ëè, ñìóãà ïå-
ðåøêîä, äèìîâ³ øàøêè òà íåéìî-
â³ðí³ áîéîâ³ ïðèéîìè, ÿê³ çìóøó-
âàëè çàòàìóâàòè ïîäèõ...

Äåíü íàðîäæåííÿ óí³âåðñèòåòó
ñòàâ ñïðàâæí³ì ôåñòèâàëåì-âè-
ñòàâêîþ óñ³õ íàâ÷àëüíèõ ï³äðîç-
ä³ë³â ôëàãìàíà àãðîá³îëîã³÷íî¿ îñ-
â³òè Óêðà¿íè, êîæåí ïðåçåíòóâàâ
ñâî¿ äîñÿãíåííÿ â ð³çíèõ ñôåðàõ
ãîñïîäàðñòâà. Íàâ÷àëüíî-ìåòî-
äè÷íà ë³òåðàòóðà, åêñïîíàòè ïòà-
õ³â òà çâ³ð³â, ãåîäåçè÷í³ ïðèëàäè,
ðîáîòè, ñîëåíî¿äíèé äâèãóí, äâî-
ôàçíà ñóøèëêîâà ñèñòåìà, ïèñàí-
êè,ë³ïëåííÿ, 3D ïðèíòåð, åáðó (ìà-
ëþíêè íà âîä³), ïåðåòÿãóâàííÿ ëèí-
âè, êîìàíäí³ ³ãðè ÷åêàëè íà âñ³õ
áàæàþ÷èõ!

«Àãðàðíèé ñåêòîð òðèìàº ñüî-
ãîäí³ âñþ åêîíîì³êó Óêðà¿íè. Àëå
íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïðîãðåñ, ÷åò-
âåðòà ïðîìèñëîâà ðåâîëþö³ÿ ñòàâ-
ëÿòü ïåðåä íàìè íîâ³ çàâäàííÿ.
Òîìó íàøå ñï³ëüíå çàâäàííÿ —
çðîáèòè Óêðà¿íó íàéáàãàòøîþ,
íàéïîòóæí³øîþ äåðæàâîþ ñâ³òó.
² ìè öüîãî äîñÿãíåìî ÿê³ñíèì íà-
â÷àííÿì, äîñë³äíèöòâîì, ïë³ä-
íèìè çâ’ÿçêàìè ç á³çíåñîì, ðîçâèò-
êîì íàóêè, ³ííîâàö³ÿìè, ïàòð³î-
òèçìîì ³ íàòõíåííîþ ïðàöåþ â÷å-
íèõ ³ ñòóäåíò³â! — ïðîãîëîøóº
ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Ñòàí³ñëàâ Í³-
êîëàºíêî.— Ó íàøîãî íàóêîâî-ïå-
äàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó º ÷³òêà ñòðà-
òåã³ÿ ðîçâèòêó, ÿêà íîñèòü íàçâó
«Ãîëîñ³¿âñüêà ³í³ö³àòèâà — 2020».
Ìè ñòàâèìî çàâäàííÿ óâ³éòè â
ï’ÿò³ðêó êðàùèõ óí³âåðñèòåò³â
Óêðà¿íè, ìàòè âèçíàííÿ ñåðåä âè-
ø³â ñâ³òó».

«Ëþäè ìàþòü áàæàííÿ ðîçâèâà-
òè íàøó êðà¿íó ÿê àãðàðíó, ÿêà áó-

äå çäàòíà íàãîäóâàòè ì³ëüéîíè
ëþäåé ó âñüîìó ñâ³ò³. Ãîëîâíå, ùîá
ï³äãîòîâêà âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ
êàäð³â äëÿ ÀÏÊ ñòàëà îäíèì ³ç ïð³î-
ðèòåò³â äëÿ äåðæàâè»,— êàæå çà-
ñòóïíèê çàâ³äóâà÷à êàôåäðè êî-
íÿðñòâà òà áäæ³ëüíèöòâà Ëþäìè-
ëà Çëàìàíþê.

Ñòîëè ëîìèëèñÿ â³ä óêðà¿íñüêèõ
ñòðàâ ³ óñÿêèõ ñìàêîëèê³â: ñàëî,
ì’ÿñî, âàðåíèêè, õë³á, ñ³ëü, êîðî-
âàé, ïèð³æêè é íàâ³òü âëàñíèé óí³-
âåðñèòåòñüêèé êâàñ...

Íå ëèøå â³ä ïëîä³â çàëåæèòü
ÿê³ñòü ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà õàð÷îâó ïðîäóê-
ö³þ áåðå ó ñâî¿ ðóêè íàéìîëîä-
øèé ôàêóëüòåò óí³âåðñèòåòó — õàð-
÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³. «Â³ä ëàíó —
äî ñòîëó»,— îñü õàðàêòåðèñòèêà
öüîãî ôàêóëüòåòó.

«Ìè — ñàìå òîé ñò³ë, ó ÿêîãî º
õàð÷îâ³ òåõíîëîã³¿, êîíòðîëü ÿêîñ-
ò³ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿. Çà íàøèìè
òåõíîëîã³ÿìè ïðàöþº áàãàòî ï³äïðè-
ºìñòâ Óêðà¿íè,— çàïåâíÿº äåêàí

ôàêóëüòåòó õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é
òà óïðàâë³ííÿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ ÀÏÊ,
äîêòîð òåõí³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð
Ëàðèñà Áàëü-Ïðèëèïêî».

Óí³âåðñèòåò º óí³êàëüíèì íà-
â÷àëüíèì çàêëàäîì, îñåðåäêîì
íàóê ïðî æèòòÿ. Òóò ãîòóþòü òâà-
ðèííèê³â ³ ôàõ³âö³â ç àêâàêóëüòó-
ðè, àãðîíîì³â ³ ë³ñ³âíèê³â, þðèñ-
ò³â ³ åêîíîì³ñò³â, ë³êàð³â âåòåðè-
íàðíî¿ ìåäèöèíè òà ³íæåíåð³â-
ìåõàí³ê³â, ôàõ³âö³â ç ³íôîðìàö³é-
íèõ òåõíîëîã³é ³ áóä³âåëüíèê³â,
çåìëåâïîðÿäíèê³â ³ ñîö³àëüíèõ
ïåäàãîã³â — çà 32-ìà áàêàëàâð-
ñüêèìè ³ 54-ìà ìàã³ñòåðñüêèìè
ïðîãðàìàìè.

À ïîò³ì áóâ ãàëà-êîíöåðò õó-
äîæíüî¿ ñòóäåíòñüêî¿ òâîð÷îñò³ «Ãî-
ëîñ³¿âñüêà âåñíà-2016». Ðîäçèíêîþ
ïðîãðàìè ñòàâ âèñòóï ãîñòåé ³ç
Âðîöëàâà ç ïðåêðàñíîþ ñàëüñîþ.

Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò á³î-
ðåñóðñ³â ³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ
Óêðà¿íè ðàäî ÷åêàº íà âñòóïíèê³â,
ìàéáóòí³õ ñïåö³àë³ñò³â! �

«Òâ³é âèá³ð — òâîÿ äîðîãà,

ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè—òâîÿ ïåðåìî-

ãà!»—ç òàêèì ãàñëîì ñâÿòêóâàâ

ñâîº 118-ð³÷÷ÿ Íàö³îíàëüíèé

óí³âåðñèòåò á³îðåñóðñ³â ³ ïðè-

ðîäîêîðèñòóâàííÿ Óêðà¿íè.

Àíàñòàñ³ÿ ØÀÏÎÐÅÍÊÎ,
Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Âèïóñêíèêè ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè —
íàéçàòðåáóâàí³ø³ 
íà ðèíêó ïðàö³

Êîðîâàé äëÿ ïî÷åñíèõ ãîñòåé â³ä ðåêòîðà ÍÓÁ³Ï Ñòàí³ñëàâà Í³êîëàºíêà

Íà Àëå¿ ñëàâè áóëî óðî÷èñòî â³äêðèòî ïàì`ÿòíèêè ôóíäàòîðàì óí³âåðñèòåòó,âèäàòíèì
â÷åíèì, ÿê³ çðîáèëè çíà÷íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê íàóêè 

Ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ áóëî â³äêðèòî îíîâëåíèé óí³âåðñèòåòñüêèé Áîòàí³÷íèé ñàä,
äå íà 53-õ ãåêòàðàõ ì³ñòèòüñÿ óí³êàëüíà íàóêîâî-äîñë³äíèöüêà áàçà, ïðåäñòàâëåíà
âñ³ìà ðåã³îíàìè Óêðà¿íè
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