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Íàä³éíèé áîºöü
êóëüòóðíîãî ôðîíòó

Ôðàãìåíò êóëüòîâî¿ ï³ñí³-ã³ì-
íó «Êèºâå ì³é» ó âèêîíàíí³ Äæà-
ìàëè ç òðèáóíè Êè¿âðàäè, ç íàãî-
äè âðó÷åííÿ ¿é — ïåðåìîæíèö³
ªâðîáà÷åííÿ-2016, ìåðîì ì³ñòà
Â³òàë³ºì Êëè÷êîì â³äçíàêè «Ïî-
÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Êèºâà»,
âî÷åâèäü, ñïðèéìàëèñÿ äåïóòà-
òàìè ç ïðèºìíèìè ïî÷óòòÿìè ³
äîáðèìè óñì³øêàìè. Õî÷à ó êîí-
òåêñò³ 161-ãî ïèòàííÿ (äóæå âàæ-
ëèâîãî ³ íå ïðîñòîãî), ùî âèíî-
ñèëèñÿ íà ïîðÿäîê äåííèé ÷åð-
ãîâî¿ ñåñ³¿ òà ñòîñóâàëèñÿ ð³çíèõ
ñôåð æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñòîëèö³,
ïðèñóòí³ñòü ó ñåñ³éí³é çàë³ ÷ëå-
í³â ðîäèí çàãèáëèõ âî¿í³â ÀÒÎ,
äîáðå çíàíèé ðÿäîê ï³ñí³ õîò³ëî-
ñÿ ïîäàòè ó ðåäàêö³¿, âèíåñåí³é ó
çàãîëîâîê.

Ùîäî âèñîêîãî çâàííÿ Äæàìà-
ëè, òî ïðèñâî¿ëà éîãî Êè¿âðàäà çà
âèçíà÷í³ îñîáèñò³ çàñëóãè ó ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîìó òà êóëüòóð-
íîìó ðîçâèòêó ñòîëèö³ çà àêòèâ-
íó ãðîìàäñüêó ïîçèö³þ ³ çíà÷íó
ñóñï³ëüíî-êîðèñíó ä³ÿëüí³ñòü. «ß
äóæå âäÿ÷íà çà öþ â³äçíàêó. Öå âå-
ëèêà ÷åñòü äëÿ ìåíå... ß ³ íàäàë³
íàìàãàòèìóñÿ ïðîñëàâëÿòè íàøå
ì³ñòî, ïîêàçóâàòè, ÿê³ â íàñ äèâî-
âèæí³, òàëàíîâèò³, ÷óäîâ³ ëþäè,
ñïðàâæí³ ºâðîïåéö³», — çàçíà÷è-
ëà Äæàìàëà.

Îòæå, íàðîäíà àðòèñòêà Óêðà-
¿íè Ñóñàííà Äæàìàëàä³íîâà ã³äíî
â³äñòîþº ³ çàõèùàº ì³ñòî Êè¿â,
Óêðà¿íó íà ñâîºìó êóëüòóðíîìó
ôðîíò³ (äíÿìè, äî ðå÷³, âîíà ïî-
âåðíóëàñÿ ³ç çîíè ÀÒÎ, äå äàâàëà
êîíöåðò ó ì³ñò³ Ñëîâ’ÿíñüêó).

84-ì ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ á³éö³â
ÀÒÎ âðó÷åíî äîêóìåíòè 
íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

Íà ïî÷àòêó ïëåíàðíîãî çàñ³-
äàííÿ â³äáóëàñÿ öåðåìîí³ÿ, ÿêà
äåùî äèñîíóâàëà ç äîáðèì íà-
ñòðîºì ì³æíàðîäíîãî ñâÿòà ï³ñ-
í³. Ìîâà ïðî òå, ùî äî ñåñ³éíî¿ çà-
ëè çàïðîñèëè êèÿí — ÷ëåí³â ñ³-
ìåé âî¿í³â, çàãèáëèõ â ÀÒÎ, äëÿ
âðó÷åííÿ ¿ì äîêóìåíò³â íà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè. Äåïóòàòè Êè¿âðà-
äè çóñòð³÷àëè çàïðîøåíèõ, ñòîÿ-
÷è ³ ïðîäîâæóâàëè ñòîÿòè ï³ä ÷àñ
âðó÷åííÿ äîêóìåíò³â. «Ñüîãîäí³
íàðåøò³ âèêîíóºìî ñâîº ð³øåí-
íÿ, ÿêå óõâàëèëè âæå äàâíî ³ íàä
ðåàë³çàö³ºþ ÿêîãî âñ³ ðàçîì ïðà-
öþâàëè. Ìè âðó÷àºìî ðîäèíàì çà-
ãèáëèõ ïàòð³îò³â — á³éö³â ÀÒÎ, äî-
êóìåíòè íà çåìëþ. Óñüîãî ó íà-
øîìó ñïèñêó 90 ñ³ìåé. Íàðàç³ ïå-
ðåäàºìî äîêóìåíòè 84-ì, ùå ø³ñòü
ðîäèí ó ïðîöåñ³ âèð³øåííÿ ñ³ìåé-
íîãî ïèòàííÿ ùîäî îòðèìàííÿ

íàä³ëó. Ìè òàêîæ íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì âðó÷èìî ¿ì äîêóìåíòè», —
ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Òóðáîòà» — öå íå ïðîñòî 
ïðîãðàìà, à ðåàëüíà äîïîìîãà
ðîäèíàì ãåðî¿â

Ó äåíü ïðîâåäåííÿ ñåñ³¿ Â³òà-
ë³é Êëè÷êî äîðó÷èâ äèðåêòîðó Äå-
ïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè
ÊÌÄÀ Þð³þ Êðèêóíîâó âèâ÷èòè
ìîæëèâ³ñòü òà ï³äãîòóâàòè ïðîåêò
ð³øåííÿ ùîäî çá³ëüøåííÿ ùîð³÷-
íî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ðîäèíàì
êèÿí, ÿê³ çàãèíóëè â ÀÒÎ. Çðàçó æ
ï³ñëÿ âðó÷åííÿ ¿ì äîêóìåíò³â íà
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ìåð çíàéøîâ
ìîæëèâ³ñòü ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç áëèçü-
êèìè ìåøêàíö³â ñòîëèö³, ÿê³ çà-
ãèíóëè â õîä³ ÀÒÎ, òà îáãîâîðèâ ç
íèìè íàãàëüí³ ïðîáëåìè. Â³òàë³é

Êëè÷êî ïîîá³öÿâ çàïðîñèòè íà íà-
ñòóïíó çóñòð³÷ â³öå-ïðåì’ºðà Ïàâ-
ëà Ðîçåíêà, ùîá óðÿäîâåöü áåç ïî-
ñåðåäíèê³â äîí³ñ ïîçèö³þ òà ïëà-
íè óðÿäó ùîäî ï³äòðèìêè ñ³ìåé
ãåðî¿â. Îñê³ëüêè ÷èìàëî íàãàëü-
íèõ ³ áîëþ÷èõ ïèòàíü, ùî ïîðóøó-
âàëè ÷ëåíè ðîäèí, ó êîìïåòåíö³¿
ñàìå öåíòðàëüíî¿ âëàäè.

Ïàì’ÿòíèêó
«Âî¿íó-äîáðîâîëüöþ» — áóòè!

Òàêîæ íà öüîìó ïëåíàðíîìó çà-
ñ³äàíí³ Êè¿âðàäè äåïóòàòè äîäàëè
äî ïîðÿäêó äåííîãî ùå îäíå âàæ-
ëèâå ïèòàííÿ ³ ïðèéíÿëè ð³øåí-
íÿ — âñòàíîâèòè ïàì’ÿòíèê Âî¿íó-
äîáðîâîëüöþ. Ôàêòè÷íî, öå ïåð-
øèé ïàì’ÿòíèê ó Êèºâ³, ÿêèì âøà-
íîâóþòüñÿ ïàòð³îòè, çàõèñíèêè
Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè íà Äîíáàñ³.

Çíàõîäèòèìåòüñÿ â³í çà àäðåñîþ:
ïðîñï. Â. Ìàÿêîâñüêîãî, 2-2-à, ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³. Áðîíçîâèé
ïàì’ÿòíèê «Âî¿íà» äåùî âèùèé çà
íàòóðàëüíó âèñîòó ÷îëîâ³÷îãî çðîñ-
òó —205 ñàíòèìåòð³â. Éîãî àâòî-
ðîì º ñêóëüïòîð Áîãäàí Êîçà÷åí-
êî,ð³äíèé áðàò ÿêîãî çàãèíóâ ó ÀÒÎ.

«Ñàìà ³äåÿ ñêóëüïòóðè äóæå
ãëèáîêà, âîíà êîíöåíòðóº âñ³ ò³
ö³ííîñò³, çà ÿê³ íèí³ áîðåòüñÿ Óêðà-
¿íà, â³äïîâ³äàþ÷è íà âèêëèêè ³ ïî-
ãðîçè âîðîãà. Ñêóëüïòóðîþ äîá-
ðîâîëüöÿì ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêî¿
â³éíè ìè õî÷åìî ïåðåäàòè çá³ð-
íèé îáðàç íåçëàìíîãî çàõèñíèêà,
ïàòð³îòà, ÿêèé óñ³ì ñâî¿ì âèãëÿ-
äîì äåìîíñòðóº, ùî ãîòîâèé äî
áîðîòüáè»,— çàçíà÷èâ äåïóòàò Êè-
¿âðàäè Ïåòðî Êóçèê.

Ïðîåêò ïàì’ÿòíèêà ïðîéøîâ
ãðîìàäñüê³ îáãîâîðåííÿ, ïîâí³-

ñòþ ï³äòðèìàíèé æèòåëÿìè Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó. Íà ñòâîðåííÿ
ñêóëüïòóðè íå çàëó÷àëèñÿ êîøòè
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó, à ëèøå ìåöå-
íàòñüê³. Ìîíóìåíò óæå âèãîòîâ-
ëåíî ³ éîãî îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ çà-
ïëàíîâàíî íà 10 ëèïíÿ.

Êè¿âðàäà â î÷³êóâàíí³ 
ðåàêö³¿ óðÿäó íà çâåðíåííÿ
ùîäî òàðèô³â

Ïðî öå ó÷îðà çàÿâèâ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.
«Íà ìèíóëîìó çàñ³äàíí³ ìè óõâà-
ëèëè çâåðíåííÿ äî Ïàðëàìåíòó é
óðÿäó ùîäî íåìîæëèâîñò³ ï³äâè-
ùåííÿ òàðèô³â íà ãàç äëÿ íàñåëåí-
íÿ áåç ³íäåêñàö³¿ çàðïëàò ³ ïåí-
ñ³é», — çàçíà÷èâ ìåð Êèºâà.

Çà éîãî ñëîâàìè, ìàº áóòè ñêà-
ñîâàíà â³äïîâ³äíà ïîñòàíîâà óðÿ-
äó ¹ 758. ² âñ³ ôðàêö³¿ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè ïîâèíí³ íà öüîìó
íàïîëÿãàòè.

«Òàì º ïðîïîçèö³ÿ ç³ ñòâîðåííÿ
ÒÑÊ ùîäî òàðèô³â — íåõàé ïðàöþ-
þòü, äîñë³äæóþòü, àëå ðåçóëüòàò
ïîâèíåí áóòè. Ùîá ëþäè íå â³ääà-
âàëè ñâî¿ îñòàíí³ êîï³éêè íà ïî-
êðèòòÿ øàëåíèõ ðàõóíê³â!», — íà-
ãîëîñèâ Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷.

ÎÑÁÁ ³ ÆÁÊ â³äøêîäóþòü
÷àñòèíó êðåäèòó
íà åíåðãîåôåêòèâí³ çàõîäè

Äåïóòàòè 79-ìà ãîëîñàìè çà-
òâåðäèëè Ïîëîæåííÿ ïðî ñòèìó-
ëþâàííÿ âïðîâàäæåííÿ åíåðãî-
åôåêòèâíèõ çàõîä³â ó áàãàòîêâàð-
òèðíèõ áóäèíêàõ øëÿõîì â³äøêî-
äóâàííÿ ÷àñòèíè êðåäèò³â. Çà äà-
íèìè Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ÊÌÄÀ,
äî âèñîòîê, äå ìåøêàíö³ çà âëàñ-
íèé ðàõóíîê ïîêðàùóþòü åíåðãî-
åôåêòèâí³ñòü, íàëåæèòü áëèçüêî
25 % æèòëîâîãî ôîíäó. Â³äïîâ³ä-
íî, ñêîðèñòàòèñÿ öèì ìîæóòü á³ëü-
øå 450-òè òèñÿ÷ êèÿí.

Ïðîåêò Ïîëîæåííÿ ïåðåäáà÷àº
â³äøêîäóâàííÿ 30 % îñíîâíî¿ ñó-
ìè êðåäèòó. Ãðàíè÷íèé ðîçì³ð â³ä-
øêîäóâàííÿ ñòàíîâèòü 14 òèñ. ãðí
â ðîçðàõóíêó íà îäíó êâàðòèðó íà ð³ê.
Â³äøêîäóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà
ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ïðî ñï³âðîá³ò-
íèöòâî,ÿê³ óêëàäàþòüñÿ ì³æ ãîëîâ-
íèì ðîçïîðÿäíèêîì áþäæåòíèõ
êîøò³â ³ ô³íàíñîâîþ óñòàíîâîþ.

Â³äòàê, êèÿíè ìîæóòü ðîçðàõî-
âóâàòè íà êîìïåíñàö³þ çà êðåäèòîì
íà îáëàäíàííÿ ³ ìàòåð³àëè äëÿ ïðî-
âåäåííÿ ðîá³ò ³ç òåðìîìîäåðí³çà-
ö³¿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì
îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà-
÷àííÿ, äëÿ îáëàøòóâàííÿ ³íäèâ³-
äóàëüíèõ òåïëîâèõ ïóíêò³â. Ó òî-
ìó ÷èñë³ ðåãóëÿòîð³â òåïëîâîãî ïî-
òîêó çà ïîãîäíèìè óìîâàìè, äëÿ
ðîá³ò ç òåïëî³çîëÿö³¿ çîâí³øí³õ ñò³í,
ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåíü, ãîðèù, ïî-
êð³âåëü òà ôóíäàìåíò³â, äëÿ ìî-
äåðí³çàö³¿ ñèñòåì îñâ³òëåííÿ ì³ñöü
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ �

ßê òåáå çàõèñòèòè, Êèºâå ì³é

Ó÷îðà â³äáóëîñÿ ÷åðãîâå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè. Äåïóòàòè ðîçãëÿíóëè
ïîíàä ñîòíþ ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî. Áåçóìîâíî, âàæëèâèõ ³ íàãàëüíèõ äëÿ
ì³ñòà ³ êèÿí. Ð³çíèõ çà çì³ñòîì, ïðèçíà÷åííÿì ³ ñôåðîþ æèòòºä³ÿëüíîñò³. Çà
íèìè ïðèéìàþòüñÿ çâàæåí³ é îá´ðóíòîâàí³ ð³øåííÿ. Ñüîãîäí³ Êè¿â ä³éñíî ïî-
òðåáóº çàõèñòó. Ó êîíòåêñò³ çáåðåæåííÿ ñâîãî óí³êàëüíîãî ³ íåïîâòîðíîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ç îãëÿäó íà äåòàëüí³ ïëàíè ð³øåííÿ (ÄÏÒ) îêðåìèõ
ä³ëÿíîê ñòîëèö³. Ïðî öå òà ³íøå éøëîñÿ ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè.

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüîãî çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî âðó÷èâ äîêóìåíòè íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 84 ñ³ì’ÿì
çàãèáëèõ á³éö³â ÀÒÎ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

1.�Провести�14�липня�2016�ро���о�10.00��од.�пленарне�засідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII

с�ли�ання���сесійній�залі�Київсь�ої�місь�ої�ради�(м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,�4-й�поверх).

2.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�здійснити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під�отов�и�та�проведення�пленарно�о�засідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII

с�ли�ання.

З.�Це�розпорядження�довести�до�відома�населення�міста�Києва,�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої

ради,��олів�деп�татсь�их�фра�цій�Київсь�ої�місь�ої�ради,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви-

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

се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради���встановленом��поряд��.
Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 01.12.2015 № 4/4 «Про перелік та склад постійних комісій 

Київської міської ради VIII скликання»
Рішення Київської міської ради № 74/74 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, частини другої статті 47 Закону України «Про місцеве са%
моврядування в Україні», враховуючи заяву депутата Київської міської ради Ярошенка Р. В., Київська місь%
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�та�і�зміни�до�перелі���і�с�лад��по-

стійних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII�с�ли-

�ання,�затверджено�о�рішенням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�01.12.2015�№ 4/4:

— обрати�до�с�лад��постійної��омісії�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соці-

ально-е�ономічно�о�розвит���Ярошен�а�Рома-

на�Валерійовича

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

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

ди�з�питань�ре�ламент��та�деп�татсь�ої�ети�и.
Київський міський голова В. Кличко

Про порядок денний пленарного засідання І сесії 
Київської міської ради VIII скликання 26.05.2016
Рішення Київської міської ради № 344/344 від 26 травня 2016 року

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

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

сідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII�с�ли-

�ання�26.05.2016�та�і�питання:

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

нам�та�посадовим�особам.

2.�Про�присвоєння�звання�«Почесний��ро-

мадянин�міста�Києва»�Матвієн�о�Н.�М.

З.�Про�присвоєння�звання�«Почесний��ро-

мадянин�міста�Києва»�Джамаладіновій�С�сані

Алімівні.

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

місь�ої�ради�від�23�червня�2011�ро���№ 242/5629

«Про�встановлення�місцевих�подат�ів�та�збо-

рів���м.�Києві».

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

Президента�У�раїни,�Верховної�Ради�У�раїни

та�Кабінет��Міністрів�У�раїни�щодо�внесення

змін�до�статті�13�За�он��У�раїни�«Про�особли-

вості�здійснення�права�власності���ба�ато�вар-

тирном��б�дин��».

6.�Про�затвердження�до�овор��між�Київсь�ою

місь�ою�радою�та�Під�ірцівсь�ою�сільсь�ою�ра-

дою�Об�хівсь�о�о�район��Київсь�ої�області.

7.�Про�звільнення�ТОВ�«ТМО�«Лі�о-Холдін�»

від�сплати�пайової��часті�(внес��)���створенні

соціальної�та�інженерно-транспортної�інфра-

стр��т�ри�м.�Києва.

8.�Про�звернення�деп�татів�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�до�Верховної�Ради�У�раїни�щодо�вве-

дення�мораторію�на�інде�сацію�нормативної

�рошової�оцін�и�земель.

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

Верховної�Ради�У�раїни�з�питання�встановлен-

ня�Дня���раїнсь�о�о�добровольця.

10.�Про�затвердження�змін�до�Положення

про��он��рс�прое�тів�з�реалізації�енер�оефе�-

тивних�заходів���житлових�б�дин�ах�міста�Ки-

єва,�в�я�их�створені�об’єднання�співвласни�ів

ба�ато�вартирних�б�дин�ів,�а�та�ож����оопе-

ративних�б�дин�ах.

11.�Про�с�ас�вання�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�09��р�дня�2014�ро���№ 549/549

«Про�прийняття�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�автово�за-

л��з�об’є�тами�обсл��ов�вання».

12.�Про�від�риття�автостанції�«Терем�и».

13.�Про�внесення�змін�та�доповнень�до�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17�березня

2016�ро���№ 237/237�«Про�дея�і�питання�роз-

міщення�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,

поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�при-

значення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяль-

ності�в�м.�Києві».

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

місь�ої�ради�від�19�березня�2015�ро���№ 274/1139

«Про�створення�Центр��соціально-психоло�іч-

ної�реабілітації�дітей�та�молоді�з�ф�н�ціональ-

ними�обмеженнями�Дарниць�о�о�район�».

15.�Про�о�олошення�природних�об’є�тів�бо-

танічними�пам’ят�ами�природи�місцево�о�зна-

чення���м.�Києві.

16.�Про�визнання�та�им,�що�втратило�чин-

ність,�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�20�лис-

топада�2014�ро���№ 386/386�«Про�припинен-

ня�дея�их��ом�нальних�підприємств».

17.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній

ділянці�біля�б�дин���на�в�л.�Отто�Шмідта,�26-

6���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

18.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній

ділянці�біля�б�дин���на�в�л.�Овр�ць�ій,�27��

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

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

місь�ої�ради�від�16�березня�2006�ро���№ 316/3407

«Про�затвердження�перелі���земельних�діляно�,

призначених�для�продаж��на�земельних�тор-

�ах�(а��ціонах�та��он��рсах)�під�заб�дов�».

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

місь�ої�ради�від�02.06.2015�№ 607/1471�«Про

визначення�перелі���земельних�діляно��для

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

ва�оренди�на�них)�на�земельних�тор�ах».

21.�Про�звернення�деп�татів�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�до�Центральної�виборчої��омісії.

22.�Про�створення�тимчасової��онтрольної

�омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�перевір-

�и�обставин,�я�і�призвели�до�віднесення�п�б-

лічно�о�а�ціонерно�о�товариства�«Комерцій-

ний�бан��«Хрещати�»�до��ате�орії�неплатоспро-

можних.

23.�Про�передач��в�оренд��приміщень��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�єдином��претендент��на�право�орен-

ди�(від�18.12.2015�№ 08/231-236/ПР).

24.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�03.02.2016�№ 08/231-656/ПР).

25.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�05.02.2016�№ 08/231-710/ПР).

26.�Про�передач��в�оренд��нежитлово�о�б�-

дин����ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди�(від�11.12.2015�№ 08/231-129/ПР).

27.�Про�надання�дозвол��на�продаж�та�спи-

сання�основних�засобів,�я�і�належать�до��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�(від�02.10.2015�№ 08/231-2348/ПР).

28.�Про�надання�дозвол��п�блічном��а�ціо-

нерном��товариств��«Київенер�о»�на�списан-

ня�основних�засобів,�я�і�належать�до��ом�наль-

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

єва�(від�21.07.2015�№ 08/231-1944/ПР).

29.�Про�прийняття�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�майна�та

йо�о�передач����безоплатне��орист�вання�(по-

зич��)�релі�ійній��ромаді�У�раїнсь�ої�право-

славної�цер�ви�Київсь�о�о�патріархат��парафії

першоверховних�апостолів�Петра�і�Павла���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(від�04.02.2016

№ 08/231-682/ПР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�без�проведення��он��р-

с��(від�15.02.2016�№ 08/231-899/ПР).

31.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

32.�Про�визначення�розмір��стат�тно�о��а-

пітал���ом�нально�о�підприємства�«Київсь�а

місь�а� лі�арня� ветеринарної� медицини»

(№ 08/231-465/ПР�від�20.01.2016).

33.�Про�внесення�змін���додато��до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04�березня�2015�ро-

���№ 182/1047�«Про�затвердження�перелі��

нежитлових�приміщень��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва,�право

оренди�я�их�виборюється�на��он��рсних�заса-

дах»�(від�10.03.2016�№ 08/231-1299/ПР).

34.�Про�списання�шляхом�продаж��транс-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва»

(від�08.02.2016�№ 08/231-742/ПР).

35.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�02.03.2016�№ 08/231-1257/ПР).

36.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�09.03.2016�№ 08/231-1264/ПР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди�(від�22.12.2015�№ 08/231-289/ПР).

38.�Про�затвердження�Про�рами�ви�орис-

тання�та�охорони�земель�міста�Києва�на�2016-

2020�ро�и�(А-21935).

39.�Про�затвердження�детально�о�план��те-

риторії�в�межах�в�лиць�Вербової,�К�ренівсь�ої,

Бо�атирсь�ої,�Мос�овсь�о�о�просп.,�Набереж-

но-Рибальсь�ої,�залізничної��олії�в�Оболонсь�о-

м��районі�м.�Києва.

40.�Про�затвердження�детально�о�план��те-

риторії�в�межах�просп.�Возз’єднання,�залізни-

ці,�просп.�Броварсь�о�о,�Р�санівсь�о�о��анал�

��Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва.

41.�Про�надання�Київсь�ом��місь�ом��пси-

хоневроло�ічном��диспансер��№ 2�земельної

ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�спо-

р�д�диспансер��на�в�л.�Верхній,�4���Печерсь�о-

м��районі�м.�Києва�(Д-5693).

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

відповідальністю�«На��ово-виробниче�підпри-

ємство�«ВІЛАН»�земельної�ділян�и�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�матеріально-

�о�с�лад��та��онтрольно-проп�с�но�о�п�н�т�

на�в�л.�Аеродромній,�12-а���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-0885).

43.�Про�надання�земельної�ділян�и�вищом�

навчальном��за�лад��«Перший�Київсь�ий�медич-

ний��оледж»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня��оледж��на�в�л.�Блюхера,�6���Шевчен�ів-

сь�ом��районі�м.�Києва�(Д-2885).

44.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«АЙ�СІ�ТІ»�земельної�ділян�и

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

тивної�б�дівлі�на�в�л.�К�дряшова,�9���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-22177).

45.�Про�передач��ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«РЕМБУДТОРГ»�земель-

ної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�нежитлових�б�дівель�на�в�л.�Народно�о�опол-

чення,�21���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

(Д-7253).

46.�Про�надання�дитячо-юнаць�ій�спортив-

ній�ш�олі�«Старт»�земельної�ділян�и�для�ре�он-

стр��ції�та�е�спл�атації�стадіон��на�б�льв.�Оле�-

сія�Давидова,�10-12���Дніпровсь�ом��районі�

м.�Києва�(Д-7103).

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

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«МАШІНВЕСТ»

та�товариств��з�обмеженою�відповідальністю

Про проведення 14.07.2016 пленарного засідання І сесії Київської міської ради VIII скликання
Розпорядження № 648 від 4 липня 2016 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 20 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рі%
шенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого
наказом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:
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«НОВА�НЕРУХОМІСТЬ�К»�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�адміністративно-виробничих�і

с�ладсь�их�б�дівель�і�спор�д�та�від�ритої�авто-

стоян�и�на�в�л.�Святошинсь�ій,�34���Святошин-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-21682).

48.�Про�надання�релі�ійній��ромаді�незалеж-

ної�помісної�цер�ви�«ПРОБУДЖЕННЯ»�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�єван�ельсь�их�хрис-

тиян-баптистів�земельної�ділян�и�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання���льтової�б�дівлі�на

в�л.�Маршала�Тимошен�а,�2�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-19835).

49.�Про�передач��земельної�ділян�и�това-

риств��з�обмеженою�відповідальністю�«Завод

офісних�та�спеціальних�меблів»�для�б�дівниц-

тва�житлово�о��омпле�с��на�просп.�А�адемі-

�а�Вернадсь�о�о,�24���Святошинсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(Д-7211).

50.�Про�передач��земельної�ділян�и�ТОВА-

РИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ІНВЕСТ-ПРОДЖЕКТ»�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�нежитлової�адміністративної�б�-

дівлі�на�в�л.�Бо�дана�Хмельниць�о�о,�9�(літе-

ра�«А»)���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

(Д-7064).

51.�Про�надання��ромадсь�ій�ор�анізації

«Фонд�інвалідів�Чорнобиля»�Деснянсь�о�о�райо-

н��м.�Києва�земельної�ділян�и�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�тимчасової�автомобіль-

ної�стоян�и�на�в�л.�Милославсь�ій,�17-23���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-22127).

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

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«ПАРАДИГ-

МА�ІНВЕСТ�ГРУП»�для�ре�онстр��ції�навчаль-

но�о��орп�с��під�адміністративн��б�дівлю�і�по-

дальших�її�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�на

в�л.�Довнар-Запольсь�о�о,�7-а���Шевчен�ів-

сь�ом��районі�м.�Києва(А-21814).

53.�Про�передач��фізичній�особі-підпри-

ємцю�Кравчен���Оле���Ярославович��земель-

ної�ділян�и�для�розташ�вання,�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�від�ритої�автостоян�и�на

в�л.�Леніна,�55-а�(літера�«Е»)�(мі�рорайон

Бортничі)���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�

(Д-1657).

54.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Авва-сервіс»�земльної�ділян-

�и�для�створення�озеленених�територій�за�аль-

но�о��орист�вання�та�влашт�вання�інженерних

спор�д�(бере�о��ріплення)�на�просп.�Оболон-

сь�ом��(біля�озера�Опечень)�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва�(Д-7048).

55.�Про�передач���ромадянам�Немеш��Васи-

лю�Михайлович��та�Ковальсь�ій�Ірині�Анатолі-

ївні�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�б�дівлі�по��омпле�сном��поб�-

товом��обсл��ов�ванню�населення�на�в�л.�Клі-

нічній,�4���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�

(А-21573).

56.�Про�передач��земельної�ділян�и�ТОВА-

РИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ�ІНБУДТРАНС»�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівлі�медично�о�за�лад��на

в�л.�Татарсь�ій,�2-е�(літ.�А)���Шевчен�івсь�о-

м��районі�м.�Києва�(Д-7264)

57.�Про�передач��земельної�ділян�и�ТОВА-

РИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АВТОСЕРВІС�ПРЕМІУМ»�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�адміністративно-виробничих�і

с�ладсь�их�б�дівель�і�спор�д�та�від�ритої�авто-

стоян�и�на�в�л.�Святошинсь�ій,�30-б���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва�(А-22343).

58.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ДОРОЖНА�КАР-

ТА»�земельної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�житлових�б�дин-

�ів,�ба�атоф�н�ціонально�о�тор�овельно-роз-

важально�о,�вистав�ово-�отельно-офісно�о

�омпле�с��з�пар�ін�ом�на�Кільцевій�дорозі,

1-Й,�1-К,�1-Л���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-22160).

59.�Про�передач��земельної�ділян�и�ТОВА-

РИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЩЙНА�ФІРМА�«СТОЛИ-

ЦЯ»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор-

�овельно�о��омпле�с����пров.�Політехнічном�,

3-�� �� Шевчен�івсь�ом�� районі� м.� Києва�

(Д-7054).

60.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«АСТЕК-СЕРВІС»�до�о-

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

тва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овель-

них�павільйонів�на�в�л.�Гната�Юри,�7���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21369).

61.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«ДАР-С»�до�овор��орен-

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

сл��ов�вання�бензозаправно�о�п�н�т��та�ав-

томий�и�з��онвеєром�на�в�л.�Василя�Ж��ов-

сь�о�о,�22���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�

(А-20688).

62.�Про�поновлення��аражном��авто�оопера-

тив��«Троєщина-2»�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ме-

талевих��аражів�на�в�л.�Ми�оли�За�ревсь�о�о,

38���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21740).

63.�Про�поновлення�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«РОМСТАЛ�УКРА-

ЇНА»�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�для

ре�онстр��ції�та�обсл��ов�вання�тор�овельно-

с�ладсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ново�ос-

тянтинівсь�ій,�4-а�(літ.�Р,�П,�П’,�XI)�в�Оболон-

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

ньо�о�(А-21012).

64.�Про�поновлення��ом�нальном��підпри-

ємств��«Дире�ція�б�дівництва�шляхово-транс-

портних�спор�д�м.�Києва»�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�Подільсь�о�о

мостово�о�переход��через�р.�Дніпро�в�м.�Ки-

єві�від�в�л.�Межи�ірсь�ої�до�Р�санівсь�их�са-

дів�на�відріз���від�фарватер��р.�Дніпро�до�Ки-

ївсь�о�о�річ�ово�о�порт����Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-21970).

65.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«САССК»�до�овор��орен-

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

сл��ов�вання�б�дівлі��отелю�на�в�л.�Ярославів

Вал,�22,�24-а,�24-б,�26-в���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о�

(А-21824).

66.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«ПРОМБУД»�до�оворів

оренди�земельних�діляно��для�б�дівництва�жит-

лово�о�б�дин���з�пар�ін�ом�та�для�ор�анізації

б�дівельних�робіт�на�в�л.�Божен�а,�44,�46���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�та�внесення�змін

до�ньо�о�(А-22219).

67.�Про�поновлення�приватном��підприємств�

«ЛЕДАС»�до�овор��оренди�земельної�ділян�и

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�існ�ючо�о

�афе�в��омпле�сі�з�літнім�майданчи�ом�та�для

б�дівництва��остьової�автостоян�и�та��ромад-

сь�о�о�т�алет��на�в�л.�Героїв�Оборони,�9/10��

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21308).

68.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«ЄВРОЖИТЛОГРУП»�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и�для�бла�о-

�строю�приле�лої�території�на�в�л.�Льва�Толсто-

�о,�57���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�та�вне-

сення�змін�до�ньо�о�(А-22329).

69.�Про�поновлення�приватном��а�ціонер-

ном��товариств��«УХЛ-МАШ»�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�для�обсл��ов�вання�та�е�с-

пл�атації�виробничих�спор�д�товариства�на

в�л.�Казимира�Малевича,�66���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о�

(А-21709).

70.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«РІВ’ЄРА»�до�овор��орен-

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

сл��ов�вання�тор�овельно�о��омпле�с��на�в�л.

Сивась�ій,�1-а���Дніпровсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-21154).

71.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«ЛЕПТА»�до�овор��орен-

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

сл��ов�вання�офісних�та�с�ладсь�их�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Червоноармійсь�ій,�131-а��

Печерсь�ом��районі�м.�Києва�(А-8365).

72.�Про�по�одження�технічної�до��ментації

із�земле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян-

�и�№ 34���3-ом��мі�рорайоні�житлово�о�маси-

в��Позня�и���Дарниць�ом��районі�м.�Києва��о-

м�нальном��підприємств��з�питань�б�дівниц-

тва�житлових�б�дин�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»

для�б�дівництва�бло���поб�тово�о�обсл��ов�-

вання�(А-22006).

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

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

в�л.�Бер�овець�ій,�10���Святошинсь�ом��райо-

ні�М.�Києва�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Тор�овий�дім�«У�раїнсь�і��онсерви»

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�бази�по�ви-

робництв��прод��тів�харч�вання�(А-22072).

74.�Про�по�одження�технічної�до��ментації

із�земле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян-

�и���2-ом��мі�рорайоні�житлово�о�масив��По-

зня�и���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�п�бліч-

ном��а�ціонерном��товариств��«Холдин�ова

�омпанія�«Київмісь�б�д»�для�б�дівництва�жит-

лових�б�дин�ів�та�об’є�тів�соціально-поб�то-

во�о�призначення,��омпле�сно�о�бла�о�строю

території�для�с�спільних�потреб�(А-21695).

75.�Про�по�одження�технічної�до��ментації

із�земле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян-

�и�на�в�л.�Ре�енераторній,�4���Дніпровсь�ом�

районі�м.�Києва�приватном��а�ціонерном��то-

вариств��«НЕО�ВІТА»�для�б�дівництва,�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�житлово-офісно�о�тор-

�овельно�о��омпле�с��з�вб�довано-приб�до-

ваними�приміщеннями��ромадсь�о�о,�соціаль-

но�о�та�тор�овельно�о�призначення�з�підзем-

ним�та�наземним�пар�ін�ами�(А-21976).

76.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо

поділ��земельної�ділян�и��ом�нальном��не�о-

мерційном��підприємств��«Центр�первинної

меди�о-санітарної�допомо�и�№ 2»�Солом’ян-

сь�о�о�район��м.�Києва�на�просп.�Червонозо-

ряном�,�2���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель

лі�арні�(К-26270).

77.�Про�надання�з�оди�на�розроблення�тех-

нічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�по-

діл��земельної�ділян�и�державном��підприєм-

ств��«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУ-

ВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�на�в�л.

Авіа�онстр��тора�І�оря�Сі�орсь�о�о,�4-6���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дин�ів�і�спо-

р�д�дипломатично�о�представництва,�житло-

во�о��омпле�с��для�дипломатів�та�адміністра-

тивно�о�б�дин���ГДІП�з�підземним�пар�ін�ом

(К-25670).

78.�Про�продаж�земельної�ділян�и�приват-

ном��а�ціонерном��товариств��«ІНВЕСТБУД-

11»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адмініс-

тративно�о��омпле�с��на�б�льв.�Верховної�Ра-

ди,�36-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(Є-1301).

79.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1308).

80.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1319).

81.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1318).

82.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1316).

83.�Про�визначення�перелі���земельних�ді-

ляно��для�опрацювання�можливості�продаж�

їх�(або�права�оренди�на�них)�на�земельних�тор-

�ах�(И-1281).

84.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1291).

85.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля�ає�продаж��(Є-0983).

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

ділян�и��аражно-б�дівельно�о��ооператив�

«Ямсь�ий»�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�ба�атоф�н�ціонально�о�житло-

во-�ромадсь�о�о��омпле�с��на�в�л.�Старонавод-

ниць�ій,�2-20���Печерсь�ом��районі�м.�Києва

(А-21896).

87.�Про�затвердження�прое�т��земле�строю

щодо�відведення�земельної�ділян�и�Дослід-

ниць�ом��центр��на��ово-технічної�інформації

та�технічних�досліджень�при�МВС�У�раїни�для

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

них�б�дівель�на�в�л.�Захарівсь�ій,�29���Поділь-

сь�ом��районі�м.�Києва�(Д-4733).

88.�Про�затвердження�прое�т��земле�строю

щодо�відведення�земельної�ділян�и�Київсь�ій�дер-

жавній�а�адемії�водно�о�транспорт��імені��еть-

мана�Петра�Конашевича-Са�айдачно�о�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання���ртожит���на�в�л.

Оленівсь�ій,�25���Подільсь�ом��районі�м.�Києва

(Д-5569).

89.�Про�затвердження�прое�т��земле�строю

щодо�відведення�земельних�діляно��ДЕРЖАВ-

НОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«АНТОНОВ»�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д

підприємства�та�привідних�радіостанцій�на�в�л.

А�адемі�а�Т�полєва,�1,�просп.�А�адемі�а�Пал-

ладіна,�60�та���56��варталі�Київсь�о�о�лісниц-

тва� �� Святошинсь�ом�� районі� м.� Києва�

(А-19239).

90.�Про�затвердження�прое�т��земле�строю

щодо�відведення�земельної�ділян�и�державній

�станові�«Національний�на��овий�центр�радіацій-

ної�медицини�Національної�а�адемії�медичних

на���У�раїни»�для�е�спл�атації,�обсл��ов�ван-

ня�існ�ючих��орп�сів�та�б�дівництва�нових�на

просп.�Перемо�и,�119-121���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва�(Д-5090).

91.�Про�затвердження�прое�т��земле�строю

щодо�відведення�Національном��авіаційном�

�ніверситет��земельних�діляно��для�ви�орис-

тання�їх�Державним�м�зеєм�авіації�для�ре�он-

стр��ції�та�розширення�існ�ючих�спор�д�та�май-

данчи�ів�для�ор�анізації�нат�рної�е�спозиції�м�-

зею�на�в�л.�Медовій,�1���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-8814).

92.�Про�внесення�змін�до�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�від�04.06.2004�№ 78-6-

00171,���ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою�ра-

дою�та�за�ритим�а�ціонерним�товариством

«Київсь�ий�с�лотарний�завод»���пров.�Балтій-

сь�ом�,�23�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва

(Д-7233).

93.�Про�внесення�змін�до�п�н�т��2�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�02.02.2006�№ 40/3131

«Про�передач��Парафії�на�честь�Успіння�Прес-

вятої�Бо�ородиці���Деснянсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�православної�цер�ви�на�просп.

Генерала�Ват�тіна���Дніпровсь�ом��районі�

м.�Києва»�(А-19692).

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

місь�ої�ради�від�27.05.2004�№ 281-2/1491�«Про

надання�і�вил�чення�земельних�діляно��та�при-

пинення�права��орист�вання�землею»�(А-22248).

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

місь�ої�ради�від�23.07.2015�№ 908/1772�«Про

поділ�земельної�ділян�и,�що�переб�ває�в�орен-

ді�обсл��ов�ючо�о��ооператив��садово-дачно-

�о�товариства�«СТАДНЕ»,�для�ведення��оле�-

тивно�о�садівництва�в�мі�рорайоні�Осо�ор�и��

Дарниць�ом��районі�міста�Києва�та�передачі

�ромадянам,�членам�обсл��ов�ючо�о��оопе-

ратив��садово-дачно�о�товариства�«СТАДНЕ»,

��приватн��власність�земельних�діляно��для

ведення��оле�тивно�о�садівництва���Дарниць-

�ом��районі�міста�Києва»�(А-22295).

96.�Про�внесення�змін�до�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Є-0407).

97.�Про�передач���ромадянин��Банітов��Ми-

�олі�Володимирович�,�член��садівничо�о�то-

вариства�«Сп�тни�»�Хар�івсь�о�о�район��

м.�Києва,���приватн��власність�земельної�ділян-

�и�для�ведення�садівництва�на�в�л.�105-й�Са-

довій,�діл.�28���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(А-21500).

98.�Про�передач���ромадянин��Стоножен��

Анатолію�Михайлович����приватн��власність

земельної�ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Л��овій,�40-б���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-19041).

99.�Про�передач���ромадянці�Джижевсь�ій

Ларисі�Борисівні���приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�ведення�індивід�ально�о�садів-

ництва�на�в�л.�Каменярів,�42-б���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-13823).

100.�Про�передач���ромадянин��Юдін��Оле�-

сію�Володимирович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�ван-

ня�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д���пров.�Залежном�,�40-б���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-19576).

101.�Про�передач���ромадянці�Г�тнічен�о-

Гостар�Світлані�Іванівні���приватн��власність

земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Комсомольсь�ій,

56� �� Солом’янсь�ом�� районі� м.� Києва�

(А-21484).

102.�Про�передач���ромадянин��Башловці

Антон��Ми�олайович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Л��овій,�40-в���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-19040).
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132.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянин��Корж��Іллі�Сер�ійович��для�б�-

дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ма-

лоземельній,�39/7���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9322).

133.�Про�приватизацію��ромадянин��Степа-

нов��Анатолію�Ми�олайович��земельної�ділян-

�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово-

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

на�в�л.�Крилова,�2-в���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�(П-8858).

134.�Про�приватизацію��ромадянин��Ільїн�

Вячеслав��Геннадійович��земельної�ділян�и

для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ле-

вадній,�96-в���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(П-9198).

135.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Степовен�о�Марії�Василівні�для�б�-

дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ди-

мерсь�ій,�38-а���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9143).

136.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Дзюбі�Ользі�Петрівні�для�б�дівниц-

тва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Оле�сан-

дра�Бест�жева,�49���Подільсь�ом��районі�

м.�Києва�(П-9247).

137.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянин��Камінсь�ом��Володимир��Михай-

лович��для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило-

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

на�в�л.�Стратонавтів,�20���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва�(П-9261).

138.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянин��Ко�шоров��І�орю�Геннадійович�

для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Кі-

ровсь�ій,�19���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9338).

139.�Про�приватизацію��ромадянці�Дацен�о

Ользі�Гри�орівні�земельної�ділян�и�для�б�дів-

ництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Го�оля,

11-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(П-9187).

140.�Про�приватизацію��ромадянин��М�зи-

ці�Михайл��Ми�олайович��земельної�ділян�и

для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Крилова,�2-б���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-8862).

141.�Про�приватизацію��ромадянці�Терені

Ірині�Ми�олаївні�земельної�ділян�и�для�б�дів-

ництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Шев-

чен�а,� 8� ��Дарниць�ом�� районі�м.� Києва�

(П-9239).

142.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянин��Поліщ����Володимир��Іль�ович�

для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�В�ли�ова,�53���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9314).

143.�Про�приватизацію��ромадянин��Солов’ян�

Дмитр��Семенович��земельної�ділян�и�для�б�-

дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�По-

льовій,�36-б���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(П-9216).

144.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Ковален�о�Валентині�Анатоліївні

для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Жовтневій,�17���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9202).

145.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Селезньовій�Тетяні�Геор�іївні�для

б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Льва

Толсто�о,�2-д���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(П-8857).

146.�Про�приватизацію��ромадянин��Кри-

ниць�ом��Сер�ію�Ві�торович��земельної�ділян-

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

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

на�в�л.�Ен�ельса,�24���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�(П-9068).

147.�Про�приватизацію��ромадянці�Данилі-

ній�Любові�Василівні�земельної�ділян�и�для

б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Крилова,�16-д���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(П-9133).

148.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянин��Д�дарю�Оле�сандр��Володими-

рович��для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило-

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

на�в�л.�Садовій,�2-а���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�(П-9257).

149.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Юсипч���Галині�Борисівні�для�б�-

дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���1-м��пров.

Крилова,�2���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�

(П-9262).

150.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадян�ам�Пі��ли��Тетяні�Василівні�та�Ан-

дріановій�Ніні�Донатівні�для�б�дівництва�та�об-

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Ремісничом�,�4

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9297).

151.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянам�Радчен�о�Людмилі�Василівні,�Рад-

чен���Оле�сандр��Васильович�,�Радчен�о�Оль-

зі�Василівні�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання

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

р�д�на�в�л.�Переяславсь�ій,�2/1���Дарниць�о-

м��районі�м.�Києва�(П-8411).

152.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Сошиній�Ірині�Михайлівні�для�б�-

дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Крилова,�4-����Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(П-9237).

153.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Трохимець�Аллі�Василівні�для�б�дів-

ництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Б�дьон-

но�о,�2-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�

(П-8742).

154.�Про�приватизацію��ромадянин��Редь-

���Віталію�Антонович��земельної�ділян�и�для

б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Кос-

тянтина�Ареф’єва,�22/2���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�(П-9189).

155.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянам�Соловей�Ользі�Юхимівні,�Дени-

сен�о�Ользі�Ма�симівні�та�Денисен���Михай-

л��Іванович��для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання

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

спор�д�на�в�л.�Озерній,�5���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�(П-9348).

156.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянин��То�арев��Геннадію�Я�ович��для�б�-

дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Оле�-

сандра�Матросова,�4-а���Печерсь�ом��районі

м.�Києва�(П-9035).

157.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянин��Молдованч����Сер�ію�Іванович�

для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�По-

льовій,�6-ж���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�

(П-9315).

158.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Л�цен�о�Галині�Іванівні�для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ком�ніс-

тичній,�9���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�

(П-9323).

159.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Заліщ���Ользі�Василівні�для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Шевчен-

�а,� 20-�� �� Дарниць�ом�� районі� м.� Києва�

(П-9316).

160.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Счастлівцевій�Анастасії�Йосипівні

для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Джерельній,�55-а���Дарниць�ом��районі

м.�Києва�(П-9431).

161.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Заболотній�Олені�Валеріївні�для�б�-

дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Джерельній,�17���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9079).

162.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Гонтар�Наталії�Ми�олаївні�для�б�-

дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

103.�Про�передач���ромадянці�Про��рі�Ган-

ні�Іванівні,�член��садівничо�о�товариства�«Зе-

лений�л��»�Хар�івсь�о�о�район��м.�Києва,��

приватн��власність�земельної�ділян�и�для�ве-

дення��оле�тивно�о�садівництва�на�в�л.�10-й

Л��овій,�20-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(А-8009).

104.�Про�передач���ромадянин��Кім��Дмит-

р��Сер�ійович�,�член��садівничо�о�товариства

«Дніпро»�Дарниць�о�о�район��м.�Києва,���при-

ватн��власність�земельної�ділян�и�для�веден-

ня�садівництва�на�в�л.�118-й�Садовій,�діл.�14��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(А-22048).

105.�Про�передач���ромадянин��Резні���Ми-

�олі�Іванович����приватн��власність�земельної

ділян�и�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Го-

родній,�16���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

(А-22105).

106.�Про�передач���ромадянці�Н�нан�Аллі

Анатоліївні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�ведення�індивід�ально�о�садівництва

на�в�л.�Цимбалів�Яр,�63���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(Щ-1166).

107.�Про�передач���ромадянці�Д�д�о�Люд-

милі�Ми�олаївні,�член���ромадсь�ої�ор�анізації

садівниць�о�о�товариства�«Фронтови�»�Соло-

м’янсь�о�о�район��м.�Києва,�земельної�ділян-

�и�для�ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,

108���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-22052).

108.�Про�передач���ромадянин��Полов���В’я-

чеслав��Ми�олайович�,�член���ромадсь�ої�ор-

�анізації�садівниць�о�о�товариства�«Фронто-

ви�»�Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва,�земель-

ної�ділян�и�для�ведення�садівництва�на�в�л.

Медовій,�115���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-22049).

109.�Про�передач���ромадянці�Стр���Єв�енії

К�зьмівні,�член���ромадсь�ої�ор�анізації�садів-

ниць�о�о�товариства�«Фронтови�»�Солом’янсь�о-

�о�район��м.�Києва,�земельної�ділян�и�для�ве-

дення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�113���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-22051).

110.�Про�передач���ромадянці�Паламарч��

Тетяні�Анатоліївні,�член���ромадсь�ої�ор�аніза-

ції�садівниць�о�о�товариства�«Фронтови�»�Со-

лом’янсь�о�о�район��м.�Києва�земельної�ді-

лян�и�для�ведення�садівництва�на�в�л.�Медо-

вій,�106���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�

(А-22055).

111.�Про�передач���ромадянин��Парафєй-

ні�ов��Борис��Дмитрович�,�член���ромадсь�ої

ор�анізації�садівниць�о�о�товариства�«Фрон-

тови�»�Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва�зе-

мельної�ділян�и�для�ведення�садівництва�на

в�л.�Медовій,�102���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-22057).

112.�Про�передач���ромадянці�Щерба��Тама-

рі�Василівні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило-

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

пров.�Ват�тіна,�18���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-18746).

113.�Про�передач���ромадян�ам�Іващен�о

Світлані�Борисівні,�Федоровій�Любові�Василів-

ні�та�Ж��овій�Світлані�Устимівні,�членам�садів-

ничо�о�товариства�«Дніпро-2»���приватн��влас-

ність�земельних�діляно��для�ведення��оле�тив-

но�о�садівництва�на�в�л.�39-ій�Садовій,�діл.�6,

в�л.�Малоземельній,�27/1�та�на�в�л.�39-ій�Са-

довій,�діл.�22���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(А-6833).

114.�Про�передач���ромадянин��Стріховсь�о-

м��Ми�олі�Петрович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Боровій,�13-б���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-21930).

115.�Про�передач���ромадянин��Паламар-

ч����Андрію�Сер�ійович�,�член���ромадсь�ої

ор�анізації�садівниць�о�о�товариства�«Фрон-

тови�»�Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва,�зе-

мельної�ділян�и�для�ведення�садівництва�на

в�л.�Медовій,�110���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-21996).

116.�Про�передач���ромадянин��Стр�тин-

сь�ом��Іван��Васильович�,�член���ромадсь�ої

ор�анізації�садівниць�о�о�товариства�«Фрон-

тови�»�Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва,�зе-

мельної�ділян�и�для�ведення�садівництва�на

в�л.�Медовій,�103���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-21993).

117.�Про�передач���ромадянин��Ма�симов�

Володимир��Ві�торович�,�член���ромадсь�ої

ор�анізації�садівниць�о�о�товариства�«Фрон-

тови�»�Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва,�зе-

мельної�ділян�и�для�ведення�садівництва�на

в�л.�Медовій,�101���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-21991).

118.�Про�передач���ромадянці�Минаєн�о�Та-

марі�Дмитрівні,�член���ромадсь�ої�ор�анізації

садівниць�о�о�товариства�«Фронтови�»�Соло-

м’янсь�о�о�район��м.�Києва,�земельної�ділян-

�и�для�ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,

104� �� Солом’янсь�ом�� районі� м.� Києва�

(А-21995).

119.�Про�передач���ромадянці�Ма�симовій

Валентині�Володимирівні,�член���ромадсь�ої

ор�анізації�садівниць�о�о�товариства�«Фрон-

тови�»�Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва,�зе-

мельної�ділян�и�для�ведення�садівництва�на

в�л.�Медовій,�105���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-21736).

120.�Про�передач���ромадянин��Новохатно-

м��Федор��Оле�сійович����приватн��власність

земельної�ділян�и�для�ведення�індивід�ально-

�о�садівництва�на�в�л.�Феодосійсь�ій,�21���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(А-18230).

121.�Про�передач���ромадянці�Лозен�о�Світ-

лані�Ми�олаївні���приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Комсомольсь�ій,�56-а���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-22096).

122.�Про�передач���ромадянці�Бондар�Лілії

Володимирівні���приватн��власність�земельної

ділян�и�для�ведення�садівництва�на�в�л.�Бо�а-

тирсь�ій,�30-6�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-21653).

123.�Про�передач���ромадянці�Баранен�о

Надії�Іванівні���приватн��власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жи-

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

на�в�л.�Лаз�рній,�18-а���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-17133).

124.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадян�ам�Кобелю��Зої�Йосипівні,�Пашиць-

�ій�Любові�Ернстівні�та�Пашиць�ій�Марії�Ми�о-

лаївні�для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Я�о-

ва�Кач�ри,�33���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-3798).

125.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянам�Гедьо�Андрію�Степанович��та�Ге-

дьо�Анастасії�Ві�торівні�для�б�дівництва�і�обсл�-

�ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д���пров.�Залежном�,�21-л���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9317).

126.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Солод�ій�Людмилі�Францівні�для

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

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Профінтерн�,�30���Голосіївсь�ом��районі�

м.�Києва�(П-9186).

127.�Про�приватизацію��ромадянці�Чеп�ро-

вій�Надії�Про�опівні�земельної�ділян�и�для�б�-

дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Костянтина�Ареф’єва,�18-д���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�(П-9238).

128.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянам�Ш�льзі�Оле�сандрі�Оле�сандрів-

ні�та�С�ібчи��Ірині�Анатоліївні�для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Таш�ентсь�ій,

8���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(П-9368).

129.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянин��Бедім��Сер�ію�Васильович��для

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

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

Кірово�радсь�ом�,�2���Голосіївсь�ом��районі

м.�Києва�(П-9264).

130.�Про�приватизацію��ромадянин��Казім-

���Сер�ію�Анатолійович��земельної�ділян�и�для

б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Крилова,�9-в���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(П-9201).

131.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Кашпіровсь�ій�Галині�Сидорівні�для

б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ма-

лоземельній,�39/5���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9325).
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�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Бонч-

Бр�євича,�15���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9163).

163.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянам�Т�ачов��Ми�олі�Ми�олайович��та

Перебийніс�Оле�сандрі�Павлівні�для�б�дівниц-

тва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Сосновій,

40���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9363).

164.�Про�приватизацію��ромадянці�Р�да�о-

вій�Наталії�Володимирівні�земельної�ділян�и

для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���2-м��пров.

Лєрмонтова,�8-б���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9207).

165.�Про�приватизацію��ромадянин��Петри-

чен���Юрію�Анатолійович��земельної�ділян�и

для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Костянтина�Ареф’єва,�42-ж���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�(П-9236).

166.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянам�Добровіць�ій�Галині�Гри�орівні�та

Карачевсь�ій�Олені�Леонідівні�для�б�дівництва

і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Гомельсь�ій,

17/10�в�Подільсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9162).

167.�Про�приватизацію��ромадянці�Жилен-

�о�Ользі�Оле�сандрівні�земельної�ділян�и�для

б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Ко-

товсь�о�о,�9���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(П-8898).

168.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянин��Цимбал��Оле�сандр��Валерійови-

ч��для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Завальній,�13-в���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�(П-8856).

169.�Про�приватизацію��ромадянці�Давиден-

�о�Антоніні�Гри�орівні�земельної�ділян�и�для

б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�-

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Івана�Фран�а,�8���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9191).

170.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянам�Ш�льзі�Антоніні�Ма�симівні�та�Анен-

�ов��Оле�сандр��Оле�сандрович��для�б�дів-

ництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Івана�Д�-

бово�о,�19���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва

(П-9152).

171.�Про�надання�дозвол��на�розроблен-

ня�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ом�нальном��підприєм-

ств��з�питань�б�дівництва�житлових�б�дин-

�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�на�в�л.�Мельни�о-

ва,�95���Шевчен�івсь�ом��районі�для�б�дів-

ництва�житлово�о�б�дин���та��ромадсь�ої

спор�ди�(К-26064).

172.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КАРТ�ЛІМІТЕД»�на�в�л.�Сер-

�ія�Стр�тинсь�о�о,�8���Печерсь�ом��районі�

м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

с�ладсь�ої�б�дівлі�(К-21959).

173.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Київсь�ом��місь�ом��психоневроло-

�ічном��диспансер��№ 4�на�в�л.�Виборзь�ій,

95���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д

(К-25272).

174.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Управлінню�освіти�Дарниць�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації���4-м�

мі�рорайоні�житлово�о�масив��Позня�и,�діл.

36-б�в�Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для�б�-

дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ди-

тячо�о�дош�ільно�о�за�лад��(К-25652).

175.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Управлінню�освіти�Солом’янсь�ої

районної�в�м.�Києві�державної�адміністрації�на

б�льв.�Івана�Лепсе,�81-а���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�дитячо�о�до-

ш�ільно�о�за�лад��(К-26266).

176.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«РІЕЛТІ�КЛАСІК»�на�в�л.�Червоно-

прапорній,�28���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�тор�о-

вельних,�с�ладсь�их�і�виробничих�приміщень

(К-24915).

177.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«А�адемія»�на�б�льв.�А�адемі�а�Вер-

надсь�о�о,�36-б���Святошинсь�ом��районі�

м.�Києва�для�ре�онстр��ції,�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�виробничо-с�ладсь�их�б�дівель

(К-25354).

178.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«МДН-БУД»�на�в�л.�Борис-

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

обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�б�дівлі�с�лад�

(К-25384).

179.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��онцерн��«Війсь�тор�сервіс»�на�в�л.

Умансь�ій,�7���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

для�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�жилих�б�-

дин�ів,��осподарсь�их�б�дівель�та�спор�д�

(К-24540).

180.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�приватном��підприємств��«Правен»

на�в�л.�Божен�а,�2,�в�л.�Леніна,�2���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�виробничих�та�адміністративно-

поб�тових�приміщень�(К-25938).

181.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«РЕСПЕКТАЛ»�на�в�л.�К�лібіна,�11-а

��Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�для�обсл�-

�ов�вання�та�е�спл�атації�адміністративних�та

с�ладсь�их�приміщень� існ�ючих�б�дівель�

(К-25576).

182.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КСФ�№ 22С»�на�в�л.�Ми�о-

ли�За�ревсь�о�о,�20���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

майново�о��омпле�с��(К-25575).

183.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�приватном��підприємств��«ВЕЛЕНА»,

товариств��з�додат�овою�відповідальністю�«Ки-

ївсь�е�виробниче�об’єднання�«Медапарат�ра»

на�просп.�Мос�овсь�ом�,�21�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�виробничої�б�дівлі�ан�ар��(К-25867).

184.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Державній��станові�«Лабораторний

центр�на�залізничном��транспорті�Держсан-

епідсл�жби�У�раїни»�на�площі�Во�зальній,�1-б

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�адміністративно�о�б�-

дин���(К-26070).

185.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Державном��підприємств��матері-

ально-технічно�о�забезпечення�залізнично�о

транспорт��У�раїни�«УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ»

на�в�л.�Механізаторів,�14/22���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�автобази�(К-25419).

186.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Пар�-�отель�«Київ»�на�в�л.�Ми�оли

Юн�ерова,�20�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва

для�ре�онстр��ції,�б�дівництва�та�е�спл�атації

ре�реаційно-�отельно�о��омпле�с��(К-23162).

187.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Департамент����льт�ри�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�на�в�л.�Вели�ій�Ва-

силь�івсь�ій,�121���Печерсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дів-

лі� «Б�дино�-м�зей� Марії� Зань�овець�ої»�

(К-25890).

188.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�РЕЛІГІЙНІЙ�ОРГАНІЗАЦІЇ�«РЕЛІГІЙ-

НА�ГРОМАДА�УКРАЇНСЬКОЇ�ПРАВОСЛАВНОЇ

ЦЕРКВИ�КИЇВСЬКОГО�ПАТРІАРХАТУ�СВЯТО-

ВОЛОДИМИРСЬКОЇ�ПАРАФІЇ�У�ДЕСНЯНСЬКО-

МУ�РАЙОНІ�М.�КИЄВА»�на�в�л.�Теодора�Драй-

зера,�17���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�для

б�дівництва�та�е�спл�атації���льтової�б�дівлі

(храм�)�(К-24853).

189.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�обсл��ов�ючом���ооператив��«Кос-

мос-66»�на�просп.�Червонозоряном�,�8-а���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�існ�ючих��аражів�(К-17752).

190.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«АЛЬФА�БІЛД�2014»�на�в�л.

Я��ба�Коласа,�29���Святошинсь�ом��районі�

м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

нежитлових�б�дівель-ма�азинів�продовольчих

товарів�(К-25946).

191.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�приватном��підприємств��«Аво-

Сервіс»���Війсь�овом��проїзді,�8���Печерсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�майново�о��омпле�с��з�надання�по-

сл���власни�ам�автотранспорт��(К-26579).

192.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«ОККОС-СЕРВІС»�на�в�л.�Набереж-

но-Л��овій,�2�(літера�Л)���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�б�дівлі�виробничо-технічно�о�та�адміністра-

тивно�о�призначення�(К-25484).

193.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Перспе�тивні�інвестиційні�про�ра-

ми»�на�в�л.�Госпітальній,�4-а���Печерсь�ом�

районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�приб�дови�адміністративно-поб�то-

во�о��омпле�с��ГК�«Р�сь»�(К-25729).

194.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«ТАЙФУН»�на�в�л.�Леніна,�2���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�майново�о��омпле�с��(К-25996).

195.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Компанія�«УКРІНТЕРТОРГ»�на�в�л.

Братиславсь�ій,�26-д���Деснянсь�ом��районі

м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

нежитлової�б�дівлі�тор�овельно�о�призначен-

ня�(К-26198).

196.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Національном��м�зею�історії�У�ра-

їни���Др��ій�світовій�війні.�Меморіальном���ом-

пле�с��на�в�л.�Лаврсь�ій,�35���Печерсь�ом�

районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�автостоян�и�для�відвід�вачів�Націо-

нально�о�м�зею�історії�У�раїни���Др��ій�світо-

вій�війні.�Меморіальний��омпле�с�(К-25828).

197.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��т-

риманню�зелених�насаджень�Оболонсь�о�о

район��м.�Києва�на�в�л.�Прирічній,�17�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�для�створення�озе-

ленених�територій�за�ально�о��орист�вання

(К-25790).

198.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��т-

риманню�зелених�насаджень�Оболонсь�о�о

район��м.�Києва�на�перетині�в�л.�Маршала�Ти-

мошен�а�та�в�л.�Маршала�Малиновсь�о�о�в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�для�створення

озеленених�територій�за�ально�о��орист�ван-

ня�(К-25804).

199.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��т-

риманню�зелених�насаджень�Оболонсь�о�о

район��м.�Києва�на�в�л.�Лайоша�Гавро,�7�в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�для�створення

озеленених�територій�за�ально�о��орист�ван-

ня�(К-25794).

200.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��т-

риманню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о

район��м.�Києва�на�в�л.�Оле�сандра�Саб�ро-

ва,�16-в���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�для��т-

римання�та�бла�о�строю�зелених�зон�і�зеле-

них�насаджень,�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�території�(К-25559).

201.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��т-

риманню�зелених�насаджень�Оболонсь�о�о

район��м.�Києва�на�в�л.�Зої�Гайдай,�9/8�(в�л.

Героїв�Дніпра,�8/9)�в�Оболонсь�ом��районі�

м.�Києва�для�створення�озеленених�територій

за�ально�о��орист�вання�(К-25802).

202.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��т-

риманню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о

район��м.�Києва�на�просп.�Володимира�Ма-

я�овсь�о�о,�3���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва

для��тримання�та�бла�о�строю�зелених�зон�і

зелених�насаджень,�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�території�с�вер��(К-25500).

203.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ом�нальном��підприємств�

«Київсь�ий�метрополітен»�на�в�л.�А�адемі�а

Шліхтера,�22-28���Дніпровсь�ом��районі�

м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ре-

монтно-монтажно�о�підрозділ��метрополітен�

(К-25520).

204.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ом�нальном��підприємств�

«Київсь�ий�метрополітен»�на�просп.�Бровар-

сь�ом�,�від�рита�траса�метрополітен��від�

ст.�м.�«Лівобережна»�до�траси�залізниці���Дніп-

ровсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�від�ритої�траси�метрополіт-

ен��від�ст.�м.�«Лівобережна»�до�траси�заліз-

ниці�(К-25518).

205.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

них�діляно���ом�нальном��підприємств��«Київ-

сь�ий�метрополітен»�від�в�л.�Б�дівельни�ів�до

станції�метро�«Дарниця»���Дніпровсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�від�ритої�траси�метрополітен��від�в�л.�Б�-

дівельни�ів� до� станції� метро� «Дарниця»�

(К-25498).

206.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��«Київ-

сь�ий�метрополітен»�на�просп.�Броварсь�ом�

��Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�виход��(вход�)�зі�стан-

ції�метрополітен��«Дарниця»�(К-25443).

207.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

них�діляно���ом�нальном��підприємств��«Київ-

сь�ий�метрополітен»�на�від�ритій�трасі�метро

від�залізниці�до�в�л.�Б�дівельни�ів�на�просп.

Броварсь�ом�,�Еле�тродепо�«Дарниця»,�в�л.

Червонот�аць�а,�1-а���Дніпровсь�ом��районі

м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

від�ритої�траси�метро�від�залізниці�до�в�л.�Б�-

дівельни�ів�на�просп.�Броварсь�ом�,�Еле�тро-

депо�«Дарниця»�(К-25588).

208.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��т-

риманню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о

район��м.�Києва�на�в�л.�Теодора�Драйзера,�34

��Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�для��триман-

ня�та�бла�о�строю�зелених�зон�і�зелених�на-

саджень,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�те-

риторії�с�вер��(К-25411).

209.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��т-

риманню�зелених�насаджень�Святошинсь�о�о

район��м.�Києва�на�в�л.�Івана�Крамсь�о�о,�10

��Святошинсь�ом��районі�для��тримання�та

бла�о�строю�зелених�насаджень,�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�території�(К-26038).

210.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��т-

риманню�зелених�насаджень�Дніпровсь�о�о



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
8 ëèïíÿ 2016 ð.
¹71(4841)

6

район��м.�Києва�на�в�л.�Петра�Верши�ори,�9��

��Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�для�облашт�-

вання�с�вер��(К-25459).

211.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��т-

риманню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о

район��м.�Києва�на�перетині�в�лиць�Ми�оли

За�ревсь�о�о�та�Марини�Цвєтаєвої���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для��тримання�та�бла-

�о�строю�зелених�зон�і�зелених�насаджень,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�території�с�ве-

р��(К-25409).

212.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��т-

риманню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о

район��м.�Києва�на�в�л.�Градинсь�ій,�2,�4���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�для��тримання�та

бла�о�строю�зелених�зон�і�зелених�насаджень

та�обсл��ов�вання�території�с�вер��(К-26053).

213.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�Дарниць�ій�районній�в�місті

Києві�державній�адміністрації�на�в�л.�Вол�о-

Донсь�ій,�21-а�(в�л.�Бориспільсь�а,�28/1)��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для�ре�онстр��-

ції�дош�ільно�о�навчально�о�за�лад��(К-25178).

214.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��т-

риманню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о�райо-

н��м.�Києва�між�б�дин�ами�№ 5-а�та�№ 7-а�на

в�л.�Ліс�івсь�ій���Деснянсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для��тримання�та�бла�о�строю�зелених�зон

і�зелених�насаджень�та�обсл��ов�вання�тери-

торії�с�вер��(К-26052).

215.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�Деснянсь�ій�районній�в�місті

Києві�державній�адміністрації�на�в�л.�Мілютен-

�а,�23-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�для

б�дівництва�та�обсл��ов�вання�ба�атоповер-

хово�о�житлово�о�б�дин���з�підземним�пар-

�ін�ом�та�об’є�тами�соціально-поб�тово�о�при-

значення�(К-26525).

216.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�державном��підприємств��«Анто-

нов»�на�в�л.�А�адемі�а�Т�полєва,�5-а���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д���ртожит-

���№ 2�(К-25595).

217.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�державном��підприємств��«Анто-

нов»�на�в�л.�Деп�татсь�ій,�7���Святошинсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�б�дівель�і�спор�д���ртожит���№ 3

(К-25593).

218.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�державном��підприємств��«Анто-

нов»�на�просп.�Перемо�и,�89-б���Святошин-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�обсл��ов�вання�та

е�спл�атації�існ�ючо�о�б�дин���для�приїжджих

(К-26221).

219.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�житлово-б�дівельном���ооперати-

в��«Дніпрові�хвилі»�на�в�л.�Ент�зіастів,�47��

Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�ба�атоповерхово�о�жит-

лово�о�б�дин���(К-25491).

220.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТО-

ВАРИСТВУ�«КИЇВСЬКИЙ�ЗАВОД�«РАДАР»�на

в�л.�Тельмана,�1���Печерсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адмініс-

тративної�б�дівлі�з�приміщеннями��ромадсь�о-

�о�харч�вання�(К-25489).

221.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕ-

НЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ

ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�на�в�л.�Го�о-

лівсь�ій,�44-46���Шевчен�івсь�ом��районі�м.

Києва�для�ор�анізації�б�дівельно�о�майданчи-

�а�(К-26003).

222.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�С��рсь�ій�Світлані�Пет-

рівні�на�в�л.�Весняній,�32-б���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�(К-24051).

223.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Бойч����Володимир�

Корнильович��на�в�л.�Чорно�ірсь�ій,�34-в���Пе-

черсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-26023).

224.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Карпен�о�Єлєні�Василівні�на�в�л.

Сирець�ій,�60-б���Подільсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-

25328).

225.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�Золотарьовій�Мі�аеллі

Менделівні�на�в�л.�50-ій�А�Садовій,�діл.�21��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для�ведення��о-

ле�тивно�о�садівництва�(К-24069).

226.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо

280.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Матвій-

ч����Оле�сандр��Володимирович����Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-26113).

281.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Пла�-

сію�Петр��Михайлович��на�в�л.�Кадетсь�ий

�ай�та�в�л.�Івана�П�люя���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�для�ведення�садівництва�(К-

26104).

282.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Матвій-

ч����Оле�сандр��Володимирович����Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-26106).

283.�Про�продовження�термін��дії�рішень�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�про�передач��в�оренд��зе-

мельних�діляно�,�я�і�втратили�чинність�з�ідно

з�п�н�том�12�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№ 195/1060�(А-22334).

284.�Про�припинення��ом�нальном��підпри-

ємств��з�питань�б�дівництва�житлових�б�дин-

�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�права�постійно�о

�орист�вання�земельною�ділян�ою�на�в�л.�Ми-

�оли�Лебедєва,�ділян�а�№ 8���с�ладі�прое�т�

ре�онстр��ції�та�заб�дови�території�мі�ро-

район�,�обмежено�о�в�лицями�Поп�дрен�а,

Мініна,�Червонот�аць�ою�та�Червоно�вардій-

сь�ою���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києві�(А-

22003).

285.�Про�відмов���ромадянці��Картозії�Лалі-

ті�Шалвівні���передачі�земельної�ділян�и�для

б�дівництва�ресторан�-�афе�для�відпочин��

�ромадян�між�просп.�Генерала�Ват�тіна�та�в�л.

Ми�оли�За�ревсь�о�о���Деснянсь�ом��районі

м.�Києва�(А-22147).

Київський міський голова 
В. Кличко

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про затвердження рішення постійно діючої конкурсної комісії 

по залученню інвесторів до фінансування будівництва, 
реконструкції, реставрації тощо 

об’єктів житлового та нежитлового призначення, 
незавершеного будівництва, інженерно%транспортної 

інфраструктури міста Києва щодо заміни замовника
Розпорядження № 474 від 30 червня 2016 року

Відповідно статті 513 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%
їні», Закону України «Про інвестиційну діяльність», рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року
№ 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівниц%
тва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будів%
ництва, інженерно%транспортної інфраструктури міста Києва», враховуючи звернення комунальної корпо%
рації «Київавтодор» (лист від 13 січня 2015 року № 01%5/33), звернення комунального підприємства «Дирек%
ція будівництва шляхово%транспортиих споруд м. Києва» (лист від 22 грудня 2014 року № 31%1489), звернен%
ня товариства з обмеженою відповідальністю «Грааль» (лист від 19 грудня 2014 року № 96), та в межах пов%
новажень органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�рішення�постійно�діючої��он-

��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до�фі-

нанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�рес-

таврації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитло-

во�о�призначення,�незавершено�о�б�дівниц-

тва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри

міста�Києва,��твореної�розпорядженням�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�22

жовтня�2007�ро���№ 1403,�(прото�ол�від�06

люто�о�2015�ро���№ 66/2015)�про�надання

з�оди�на�замін��замовни�а�в�інвестиційном�

до�оворі�від�17�червня�2003�ро���№ 049-13/і/3

про�ре�онстр��цію�Європейсь�ої�площі�з�б�-

дівництвом��омпле�с��нежилих�приміщень�для

розміщення�об’є�тів�сфери�обсл��ов�вання

населення,�підземно�о�пар�ін��,�підземних�пі-

шохідних�переходів�та�інших�місць�за�ально-

�о��орист�вання�під�шляховим�по�риттям�Єв-

ропейсь�ої�площі�і�приле�лих�до�неї�в�лиць�та

офісно-�отельно�о��омпле�с��«Столичний»,�а

саме:

замінити�Замовни�а�з��ом�нальної��орпора-

ції�«Київавтодор»�на��ом�нальне�підприємство

«Дире�ція�б�дівництва�шляхово-транспортних

спор�д�м.�Києва».

2.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

2.1.�У�ласти�з��ом�нальним�підприєм-

ством�«Дире�ція�б�дівництва�шляхово-транс-

портних�спор�д�м.�Києва»,��ом�нальною

�орпорацією�«Київавтодор»�та�з�товари-

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«Гра-

аль»�до�овір�про�замін��сторони�в�інвести-

ційном��до�оворі�від�17�червня�2003�ро��

№ 049-13/і/3,�я�им�передбачити�замін��за-

мовни�а�з��ом�нальної��орпорації�«Київа-

втодор»�на��ом�нальне�підприємство�«Ди-

ре�ція�б�дівництва�шляхово-транспортних

спор�д�м.�Києва».

2.2.�Після�ви�онання�підп�н�т��2.1.�п�н�т�

2���ласти�з��ом�нальним�підприємством�«Ди-

ре�ція�б�дівництва�шляхово-транспортних

спор�д�м.�Києва»�та�з�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�«Грааль»�додат�ов�

��од��до�інвестиційно�о�до�овор��від�17�черв-

ня�2003�ро���№ 049-13/і/3.

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 23 червня 2004 року № 1138 
«Про реконструкцію вулиці Академіка Туполєва»

Розпорядження № 481 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про авто%

мобільні дороги», статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою поліп%
шення умов руху транспорту, ліквідації заторів та підвищення безпеки руху пішоходів на вулиці Акаде%
міка Туполєва:

Унести�до�розпорядження�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�23�червня�2004

ро���№ 1138�«Про�ре�онстр��цію�в�лиці�А�а-

демі�а�Т�полєва»�та�і�зміни:

1.�У�підп�н�ті�2.2�п�н�т��2�слова�та�цифри�«в

2004�році»�ви�лючити.

2.�Підп�н�т�2.3�п�н�т��2�ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:

«2.3�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро��

№�1051/1051».

3.�П�н�т�3�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«3.�Генеральній�прое�тній�ор�анізації���с�ла-

ді�прое�т��розробити,�по�одити�з�Управлін-

ням�патр�льної�поліції�в�м.�Києві�та�подати

на�затвердження�до�Департамент��транс-

портної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�схем��ор�анізації�до-

рожньо�о�р�х��транспорт��на�період�ре�он-

стр��ції�в�лиці�А�адемі�а�Т�полєва».

4.�П�н�т�4�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«4.�Департамент��транспортної� інфра-

стр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)���встановленом��поряд���по-

давати�до�Департамент��е�ономі�и�та� ін-

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

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

ністрації)�інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лю-

чення�робіт�з�розроб�и�прое�тної�до��мен-

тації�та�ре�онстр��ції�в�лиці�А�адемі�а�Т�-

полєва�до�про�рам�е�ономічно�о�і�соціаль-

но�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі��та�на-

ст�пні�ро�и».

5.�П�н�т�5�ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим�п�н�т�6�вважати�п�н�том�5.

Голова В. Кличко

3.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій

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

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

спільно�з��ом�нальним�підприємством�«Дире�-

ція�б�дівництва�шляхово-транспортних�спо-

р�д�м.�Києва»�під�от�вати�відповідні�зміни�до

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�від�12�травня�2003�ро���№ 792

«Про�затвердження�рез�льтатів��он��рс�».

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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Про затвердженим змін до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 27 червня 2013 року № 1068 
«Про створення Київської міської координаційної ради з питань

протидії туберкульозу за ВІЛ#інфекції/СНІДу»
Розпорядження № 372 від 27 травня 2016 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 926 «Деякі питання протидії
туберкульозу та BІЛ#інфекції/СНІДу», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 1 1 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консуль#
тативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь#
кої державної адміністрації)», у зв’язку з кадровими змінами, в межах функцій органу виконавчої влади:

1.�Внести�зміни�до�персонально�о�с�лад��Київсь�ої

місь�ої��оординаційної�ради�з�питань�протидії�т�-

бер��льоз��та�ВІЛ-інфе�ції/СНІДУ�затверджено�о

розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

трації)�від�27�червня�2013�ро���№�1068�(в�реда�-

ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

трації)�від�17��р�дня�2014�ро���№ 1468),�ви�лав-

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

2.�Внести�зміни�до�Положення�про�Київсь��

місь����оординаційн��рад��з�питань�протидії

т�бер��льоз��та�ВІЛ-інфе�ціїї/СНІД�,�затвер-

дженої�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації)�від�27�червня�2013�ро���

№�1068,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що

додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

27.06.2013�р.�№�1068

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

27.05.2016�р.�№�372)

Персональний склад 
Київської міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу 

та ВІЛ#інфекції/СНІДу

Поворозни��Ми�ола�Юрійович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної
адміністрації,��олова�ради

Дончен�о�Тетяна�Ми�олаївна дире�тор�Департамент��охорони�здоров’я�ви-
�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої
місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���о-
лови�ради

Б�лах�Лада�Валентинівна ви�онавчий�дире�тор�Київсь�о�о�місь�о�о�від-
ділення�все��раїнсь�ої�бла�одійної�ор�анізації
«Все��раїнсь�а�мережа�людей,�я�і�жив�ть�з
ВІЛ/СНІД».�заст�пни���олови�ради�(за�з�одою)

Юрчен�о�Оле�сандр�Володимирович �оловний�лі�ар�Київсь�ої�місь�ої��лінічної�лі�ар-
ні�№ 5,�се�ретар�ради

Баласинович�Бо�дан�Оле�сандрович начальни��відділ��аналітичної�роботи��правлін-
ня�аналітично�о�забезпечення�Київсь�о�о�місь-
�о�о��олови�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-
сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної
адміністрації)

Б�р�ай�Оль�а�Сер�іївна менеджер�про�рам�лі��вання�Міжнародно�о�бла-
�одійно�о�фонд��«Альянс��ромадсь�о�о�здо-
ров’я»�(за�з�одою)

Вари�а�Віра�Володимирівна член�правління�Все��раїнсь�ої�бла�одійної�ор-
�анізації�«Позитивні�жін�и»�(за�з�одою)

Гвоздьова�Елеонора�Валеріївна член�правління�Все��раїнсь�ої�бла�одійної�ор-
�анізації�«Позитивні�жін�и»�(за�з�одою)

Гелевей�Оле��Іванович �олова�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�
з�питань�охорони�здоров’я�та�соціально�о�захист�
(за�з�одою)

Дмітрієв�Сер�ій�Володимирович заст�пни���олови�Синодально�о�відділ��соціаль-
но�о�сл�жіння�УП�КП,�священи��(за�з�одою)

За��та�Юлія�Борисівна дире�тор�територіально�о�медично�о�об’єднан-
ня�«ФТИЗІАТРІЯ»���місті�Києві

Йори��Роман�Володимирович заст�пни��дире�тора�прое�т��USAID�RESPOND
(за�з�одою)

Колобова�Ярослава�Валеріївна дире�тор�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��соціаль-
них�сл�жб�для�сім’ї,�дітей�і�молоді�ви�онавчо�о
ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої
державної�адміністрації)

Котлярова�Олена�Сер�іївна начальни��відділ��міжнародно�о�співробітниц-
тва�та�європейсь�ої�інте�рації��правління�між-
народних�зв’яз�ів�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-
ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної
адміністрації)

Кри��нов�Юрій�Володимирович заст�пни���олови�постійної��омісії�Київсь�ої�місь-
�ої�ради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціаль-
но�о�захист�,�дире�тор�Департамент��соціаль-
ної�політи�и�ви�онавчо�о�oр�ан��Київсь�ої�місь-
�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-
трації)�(за�з�одою)

К�вшинова�Єв�енія�Валентинівна ви�онавчий�дире�тор�Все��раїнсь�ої�бла�одій-
ної�ор�анізації�«КОНВІКТУС�УКРАЇНА»�(за�з�о-
дою)

Мартинен�о�Олена�Петрівна завід�вач�амб�латорно-полі�лінічно�о�відділен-
ня�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��профіла�ти�и�та
боротьби�з�СНІДом�Київсь�ої�місь�ої��лінічної
лі�арні�№ 5

Письменний�І�ор�Ми�олайович начальни��се�тор��охорони�здоров’я��правлін-
ня�Державної�пенітенціарної�сл�жби�в�м.�Києві
та�Київсь�ій�області�

Р�ден�о�Віталій�Володимирович представни��ф�ндації�«Громадсь�ий�р�х�«У�ра-
їнці�проти�т�бер��льоз�»�(за�з�одою)

Танцюра�Валерій�Анатолійович начальни��Сл�жби���справах�дітей�та�сім’ї�ви-
�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої
місь�ої�державної�адміністрації)

Тодосова�Галина�Іванівна начальни��відділ��позаш�ільної�освіти��правлін-
ня�дош�ільної,�за�альної�середньої�та�позаш�іль-
ної�освіти�Департамент��освіти�і�на��и,�сім’ї,�мо-
лоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-
�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-
трації)

Яце��Тиш�о дире�тор�ЮНЕЙДС�в�У�раїні�(за�з�одою)

Штань�о�Олена�Ед�ардівна дире�тор�Бла�одійно�о�фонд��«ТБ-Надія»�(за
з�одою)

Юн�а�Денис�Валерійович представни��Бла�одійної�ор�анізації�«Допомо-
жи�життю»�(за�з�одою)

Ярий�Володимир�Володимирович �оловний�лі�ар�Київсь�ої�місь�ої��лінічної�нар-
�оло�ічної�лі�арні�«Соціотерапія»

Яремен�о�Оле�сій�Оле�сандрович заст�пни���ерівни�а�прое�т��USAID�прое�т�«Ре-
форма�ВІЛ-посл���в�дії»�(за�з�одою)

Керівник апарату В.Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

27.06.2013�р.�№�1068

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

27.05.2016�р.�№�372)

Положення 
про Київську міську координаційну раду з питань протидії туберкульозу

ВІЛ#інфекції/СНІДу
1.�Київсь�а�місь�а��оординаційна�рада�з�пи-

тань�протидії�т�бер��льоз� —�та�ВІЛ-інфе�-

ції/СНІД��(далі —�Рада)�є�постійно�діючим��он-

с�льтативним�ор�аном�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�що�здійснює��оордина-

цію�діяльності�місцевих�ор�анів�ви�онавчої

влади,�підприємств,��станов,�міжнародних,

�ромадсь�их�ор�анізацій,�в�том��числі�тих,�що

об’єдн�ють�людей,�я�і�жив�ть�з�ВІЛ-інфе�ці-

єю/СНІДом,�та�людей,�я�і�жив�ть�з�т�бер��льо-

зом,�та�представни�ів�бізнесових��іл,�об’єд-

нань�профспіло�,�роботодавців�та�релі�ійних

ор�анізацій�(далі —�заці�авлені�сторони),�що

діють�на�території�міста�Києва,�з�метою�на-

дання�пропозицій�щодо�ефе�тивної�реаліза-

ції�державної�політи�и,��онсолідовано�о�ви-

�ористання��оштів�та��дос�оналення�систе-

ми�моніторин���й�оцін�и���сфері�протидії�т�-

бер��льоз��та�ВІЛ-інфе�ції/СНІД�.

2.�Рада���своїй�діяльності��ер�ється�Консти-

т�цією�і�за�онами�У�раїни,�постановами�Вер-

ховної�Ради�У�раїни,�а�тами�Президента�У�ра-

їни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�на�азами�мі-

ністерств�та�інших�центральних�ор�анів�ви�о-

навчої�влади,�іншими�нормативно-правовими

а�тами,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�роз-

порядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�а�та-

�ож�цим�Положенням.

Рада�бере�до��ва�и�рішення�Національної

ради�з�питань�протидії�т�бер��льоз��та�ВІЛ-ін-

фе�ції/СНІД��(далі —�Національна�рада).

3.�Основними�завданнями�Ради�є:

забезпечення��оординації�дій�заці�авлених

сторін�з�питань�протидії�т�бер��льоз��та�ВІЛ-

інфе�ції/СНІД�;

аналіз�проблемних�питань�з�протидії�т�бер-

��льоз�,�ВІЛ-інфе�ції/СНІД�;

під�отов�а�пропозицій��ерівництв��ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�визна-

чення�шляхів�механізм��та�способів�вирішен-

ня�питань�протидії�т�бер��льоз��та�ВІЛ-інфе�-

ції/СНІД�;

розроблення�і�внесення�на�роз�ляд�Націо-

нальної�ради�та�відповідно�Київсь�о�о�місь�о-

�о��олови�пропозицій�стосовно�визначення

пріоритетів�і�забезпечення�реалізації�держав-

ної�політи�и�щодо�профіла�ти�и�т�бер��льоз�

та�ВІЛ-інфе�ції/СНІД�,�лі��вання,�до�ляд��й�під-

трим�и�хворих�на�т�бер��льоз�ВІЛ-інфі�ова-

них�та�людей,�хворих�на�СНІД,�на�засадах�до-

тримання�прав�людини�та��ендерної�рівності;

інформ�вання�Національної�ради,�ви�онав-

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

місь���державн��адміністрацію)�та��ромадсь�о-

сті�про�стан�реалізації�заходів�з�протидії�т�-

бер��льоз��та�ВІЛ-інфе�ції/СНІД�;

сприяння�раціональном��та�ефе�тивном��ви-

�ористанню��оштів,�передбачених�державним

та�місцевим�бюджетами,��оштів�заці�авлених

сторін,�призначених�для�фінанс�вання�про�рам

з�профіла�ти�и�т�бер��льоз��та�ВІЛ-інфе�-

ції/СНІД�,�лі��вання,�до�ляд��і�підтрим�и�хво-

рих�на�т�бер��льоз,�BIЛ-інфі�ованих�та�людей,

хворих�на�СНІД;

розроблення�та�внесення�пропозицій�Депар-

тамент��охорони�здоров’я�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

щодо�фінанс�вання�про�рам�і�заходів�стосов-

но�протидії�т�бер��льоз��та�ВІЛ-інфе�ції/СНІД�

для�подальшо�о�внесення�на�роз�ляд�сесії

Київсь�ої�місь�ої�ради�в��становленом��поряд��.

4.�Рада�відповідно�до�по�ладених�на�неї�завдань:

1)�проводить�аналіз�стан��справ�і�причин

вини�нення�проблем�поширення�епідемій

т�бер��льоз��і�ВІЛ-інфе�ції/СНІД��та�ефе�тивності

впровадження�заходів�з�протидії�т�бер��льоз�

та�ВІЛ-інфе�ції/СНІД��в�місті�Києві;�аналіз�є�в

межах��омпетенції�дотримання�місцевими

ор�анами�ви�онавчої�влади,�підприємствами,

�становами,�ор�анізаціями�незалежно�від�форм

власності�вимо��нормативно-правових�а�тів�з

питань�протидії�т�бер��льоз��та�ВІЛ-інфе�ції/СНІД�;

2)�вивчає�рез�льтати�діяльності�заінтересованих

осіб�з�питань�протидії�т�бер��льоз��та�ВІЛ-

інфе�ції�СНІД�;

3)� проводить� моніторин�� стан�� ви�онання

заінтересованими�особами�по�ладених�на�них

завдань;

4)�бере��часть���розробленні�(опрацюванні)

в��становленом��поряд���прое�тів�нормативно-
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правових�а�тів�з�питань,�що�належать�до�її

�омпетенції;

5)�подає��ерівництв��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

адміністрації)�розроблені�за�рез�льтатами�своєї

роботи�пропозиції�та�ре�омендації.

5.�Рада�має�право:

1)�одерж�вати�в��становленом��поряд���від

заінтересованих�осіб�інформацію,�до��менти�та

інші� матеріали,� необхідні� для� ви�онання

по�ладених�на�неї�звдань;

2)� зал�чати� до� �часті� �� своїй� роботі

представни�ів�місцевих�ор�анів�ви�онавчої

влади,�зо�рема�і�територіальних�підрозділів

центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів

місцево�о� самовряд�вання,� стр��т�рних

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

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

підприємств,� �станов� і� ор�анізацій� (за

по�одженням��ерівни�ами),�а�та�ож�інших�осіб

(за�з�одою)�для�роз�ляд��питань,�що�належать

до�її��омпетенції;

3)��творювати�в�разі�потреби�для�ви�онання

по�ладених�на�неї�завдань,�постійні�або�тимчасові

робочі��р�пи;

4)�ор�анізов�вати�проведення��онференцій,

семінарів,�нарад�та�інших�заходів.

6.�Рада�під�час�ви�онання�по�ладених�на�неї

завдань�взаємодіє�з�місцевими�ор�анами

ви�онавчої�влади,�зо�рема�і�територіальними

підрозділами�центральних�ор�анів�ви�онавчої

влади,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,

підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями.

7.�Персональний�с�лад�Ради�затвердж�ється

розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)�за�поданням�Департамент��охорони

здоров'я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

8.�Рада��творюється���с�ладі��олови�(спів�олів),

заст�пни�а�(заст�пни�ів)��олови,�се�ретаря�та

членів�Ради,�я�і�бер�ть��часть���її�роботі�на

�ромадсь�их�засадах.

До�с�лад��Ради�мож�ть� входити� та�ож

представни�и�місцевих�ор�анів�ви�онавчої

влади,�зо�рема�і�територіальних�підрозділів

центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів

місцево�о�самовряд�вання,�підприємств,��станов

та�ор�анізацій�(за�по�одженням�з��ерівни�ами),

�ромадсь�ості,�а�та�ож�інші�особи�за�з�одою.

9.�Рад��очолює�заст�пни���олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до

розподіл��обов'яз�ів.

10.�Голова�Ради�здійснює�за�альне��ерівництво

діяльністю�Ради,�визначає�порядо��її�роботи,

�олов�є�на�засіданнях,�представляє�Рад���

відносинах�з�ор�анами�державної�влади,�ор�анами

місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,

�становами,�ор�анізаціями.

Голова�Ради�має�двох�заст�пни�ів,�один�з

я�их�є�представни�ом�місцевих�ор�анів�ви�онавчої

влади,�а�інший�–�представни�ом��ромадсь�их

ор�анізацій,���том��числі�тих,�що�об'єдн�ють

людей,�я�і�жив�ть�з�ВІЛ-інфе�цією,�та�та�их,

що�об'єдн�ють�людей,�я�і�жив�ть�з�т�бер��льозом.

Заст�пни�и� �олови� Ради� ви�он�ють

повноваження��олови�Ради�в�разі�йо�о�відс�тності.

Се�ретар�Ради:

с�ли�ає�за�дор�ченням��олови�Ради�засідання;

забезпеч�є�ведення�прото�олів�засідання

Ради;

забезпеч�є�ор�анізацію�діяльності�Ради

(зо�рема�ведення�діловодства),�під�отов��

поряд���денно�о�та�матеріалів�до�її�засідань�з

�рах�ванням�пропозицій�членів�Ради;

здійснює�моніторин��стан��реалізації�рішень

Ради,�ре��лярно�інформ�є��олов��Ради�та�інших

членів�Ради�з�цих�питань;

ви�он�є�в�межах��омпетенції�дор�чення��олови

Ради.

11.�Формою�роботи�Ради�є�засідання,�що

с�ли�ає��олова�Ради�в�мір��потреби.

Засідання�Ради�вважається�правоможним,

я�що�на�ньом��прис�тні�більш�я��половина�її

членів.

12.�На�своїх�засіданнях�Рада�розробляє

пропозиції�та�ре�омендації�питань,�що�належать

до�її��омпетенції.

Пропозиції�та�ре�омендації�вважаються

схваленими,�я�що�за�них�про�олос�вали�більш

я��половина�прис�тніх�на�засіданні�членів�Ради,

я�що�інше�не�передбачено�положенням�про

Рад�.� В� разі� рівно�о� розподіл�� �олосів

вирішальним�є��олос��олов�ючо�о�на�засіданні.

Пропозиції�та�ре�омендації�фі�с�ються��

прото�олі� засідання,� я�ий� підпис�ється

�олов�ючим�на�засіданні�та�се�ретарем,�я�що

інше�не�передбачено�положенням�про�Рад�,�і

надсилається��сім�членам�Ради,�заінтересованим

ор�анам,�підприємствам,��становам,�ор�анізаціям,

іншим�особам.

Член�Ради,�я�ий�не�підтрим�є�пропозицій�та

ре�омендацій,�може�ви�ласти�в�письмовій

формі�свою�о�рем��д�м��,�шо�додається�до

прото�ол��засідання.

13.�Пропозиції�та�ре�омендації�Ради�мож�ть

реалізов�ватися�шляхом�видання�в��становленом�

поряд���розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

адміністрації).

14.�Рада�може�ви�ористов�вати�в�роботі

блан��зі�своїм�наймен�ванням.

15.�Ор�анізаційне,�інформаційне,�матеріально-

технічне�забезпечення�діяльності�Ради�здійснює

Департамент�охорони�здоров'я�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації).

Керівник апарату В.Бондаренко

Про тимчасове обмеження руху транспорту 
на вулиці В’ячеслава Липинського в межах житлових будинків

№№ 10—16 в Шевченківському районі
Розпорядження № 141 від 12 березня 2016 року

Відповідно до статей 6, 26 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомобіль#
ні дороги», Закону України «Про місцево самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження виконав#
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 грудня 2015 року 
№ 1214 «Про реставрацію із пристосуванням для сучасного використання велотреку на вул. Богдана Хмель#
ницького, 58 та благоустроєм території у межах вулиць Богдана Хмельницькою, Михайла Коцюбинського та
В’ячеслава Липинського в Шевченківському районі міста Києва», з метою оперативного виконання робіт та своє#
часного введення об’єкта в експлуатацію:

№ за/п Найменування робіт Початок робіт Закінчення робіт

1

Прокладання теплової мережі 2/300 по вулиці
В'ячеслава Липинського у межах будинків 
№ 10 $ № 16 в Шевченківському районі 
міста Києва

16.03.2016 30.05.2016

2

Виконання підключення інженерних мереж,
водопроводу, каналізації по вулиці В'ячеслава
Липинського у межах будинків № 10 $ № 16 в
Шевченківському районі міста Києва 

16.03.2016 30.05.2016

3
Благоустрій території по вулиці В'ячеслава
Липинського у межах будинків № 10 $ № 16 в
Шевченківському районі міста Києва

10.04.2016 10.06.2016

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

дівництва�житлових�б�дин�ів�«Житлоінвест-

б�д-УКБ»�(далі�–�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»)

на�час�ви�онання�робіт�з�ідно�з�розробленою

та�затвердженою�в��становленом��поряд��

прое�тною�до��ментацією�здійснити�тимча-

сове�обмеження�р�х��транспорт��на�в�лиці

В’ячеслава�Липинсь�о�о�в�межах�житлових

б�дин�ів�№№ 10-16�в�лючно�в�Шевчен�ів-

сь�ом��районі.

2.�KП�«Житлоінвестб�д-УКБ»���встановлено-

м��поряд��:

2.1.�Забезпечити�дотримання�за�онодавства

щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних�робіт.

2.2.�Тимчасове�обмеження�р�х��транспорт�

на�в�лиці�В’ячеслава�Липинсь�о�о�в�межах�жит-

лових�б�дин�ів�№№ 10-16�в�лючно�в�Шевчен-

�івсь�ом��районі�здійснювати�відповідно�до

�рафі�а�робіт,�що�додається.

2.3.�Розробити,�по�одити�в��правлінні�пре-

вентивної�діяльності�Головно�о��правління�На-

ціональної�поліції���м.�Києві�та�подати�на�за-

твердження�до�Департамент��транспортної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�схем��ор�анізації�дорожньо�о�р�х��на

період�ви�онання�б�дівельних�робіт,�визначе-

них���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.4.�Забезпечити�встановлення�о�орожі,�від-

повідних�дорожніх�зна�ів,�освітлення,�си�наль-

них�ліхтарів�з�метою�безпечно�о�р�х��автомо-

більно�о�транспорт��та�проход��пішоходів�на�пе-

ріод�ви�онання�б�дівельних�робіт.

2.5.�На�період�ви�онання�б�дівельних�робіт

забезпечити�дотримання�норм�та�правил�тех-

ні�и�безпе�и�в�б�дівництві.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�12.03.2016�р.�№�141

Графік виконання робіт

Керівник апарату В.Бондаренко

бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рі-

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

2008�ро���№1051/1051.

2.7.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзної�частини,�зо�рема�заїзди�в�дво-

ри,�по�риття�трот�арів�на�повн��ширин��та

довжин��в�межах�йо�о�зайняття�за�типом�іс-

н�ючо�о.

3.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

світлити�в�засобах�масової�інформації�зміст

цьо�о�розпорядження.

4.�Контроль�за�ви�онанням�ньо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

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

Голова В. Кличко

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань реалізації
Концепції розвитку української мови, культури та виховання 

історичної пам’яті у жителів міста Києва на 2015#2020 роки
Розпорядження № 487 від 1 липня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністра#
ції», Указу Президента України від 15 лютого 2010 року № 161 «Про Концепцію державної мовної політики»,
рішення Київської міської ради від 28 травня 2015 року № 571/1435 «Про затвердження Концепції розвитку
української мови, культури та виховання історичної пам’яті у жителів міста Києва на 2015#2020 роки», з ме#
тою координації дій із забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функ#
ціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя міста Києва:

1.�Утворити�міжвідомч��робоч���р�п��з�пи-

тань�реалізації�Концепції�розвит�����раїнсь�ої

мови,���льт�ри�та�виховання�історичної�пам’яті

��жителів�міста�Києва�на�2015-2020�ро�и»�та

затвердити�її�с�лад,�що�додається.

2.�Затвердити�Положення�про�міжвідомч�

робоч���р�п��з�питань�реалізації�Концепції�роз-

вит�����раїнсь�ої�мови,���льт�ри�та�виховання

історичної�пам’яті���жителів�міста�Києва�на

2015-2020�ро�и,�що�додається.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

01.07.2016�р.�№�487

Склад 
міжвідомчої робочої групи з питань реалізації Концепції розвитку 

української мови, культури та виховання історичної пам’яті у жителів 
міста Києва на 2015#2020 роки

1.�СТАРОСТЕНКО�Ганна�Ві�торівна заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної
адміністрації,��олова�міжвідомчої�робочої��р�пи

2.�ВОВЧЕНКО�Оле�сандр�Леонідович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли�ання,�ав-
тор�Концепції�розвит�����раїнсь�ої�мови,���ль-
т�ри�та�виховання�історичної�пам’яті���жителів�міс-
та�Києва�на�2015-2020�ро�и,�заст�пни���олови
міжвідомчої�робочої��р�пи�(за�з�одою)

3.�КРАВЧЕНКО�Ілля�Іванович �олова��ромадсь�ої�ор�анізації�«Об’єднання�пра-
цівни�ів���льт�ри�У�раїни»,�се�ретар�міжвідом-
чої�робочої��р�пи�(за�з�одою)

4.�АНЖИЯК�Сер�ій�Михайлович перший�заст�пни��дире�тора —�начальни���прав-
ління�мистецтв�та���льт�рно-освітніх�за�ладів
Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-
ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-
ної�адміністрації)

5.�АНГЕЛОВА�Мар’яна�Степанівна завід�вач�На��ово-методично�о�центр��теле-
ж�рналісти�и�Київсь�о�о��ніверситет��імені�Бо-
риса�Грінчен�а

6.�БАЙКЄНІЧ�Ганна�Василівна завід�вач�се�тор��методичної�роботи��правління
поп�ляризаційно-просвітниць�ої�роботи�У�раїн-
сь�о�о�інстит�т��національної�пам’яті�(за�з�одою)

7.�БАРКОВА�Оль�а�Валентинівна заст�пни���олови�технічно�о��омітет��стандар-
тизації�У�раїни�«Інформація�і�до��ментація»�(за
з�одою)

8.�БОЛТІВЕЦЬ�Сер�ій�Іванович �олова�Координаційно�о�бюро�ЮНЕСКО�в�У�ра-
їні�«Освіта�дорослих�У�раїни»,�завід�вач�відділ�
за�онодавчо�о�забезпечення�Державно�о�інсти-
т�т��сімейної�та�молодіжної�політи�и�Міністер-
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ства�молоді�та�спорт��У�раїни,�до�тор�психоло-
�ічних�на���(за�з�одою)

9.�ГЛАЗОВА�Оле�сандра�Павлівна доцент��афедри�методи�и�ви�ладання�мов�та
літерат�ри�Інстит�т��післядипломної�педа�о�іч-
ної�освіти�Київсь�о�о��ніверситет��імені�Бориса
Грінчен�а,��андидат�педа�о�ічних�на��

10.�ГУЗЕНКО�Тетяна�Андріївна заст�пни��дире�тора�Департамент� —�началь-
ни���правління�преси�та�інформації�Департа-
мент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор-
�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої
державної�адміністрації)

11.�КВАСНИЦЯ�Ірина�Юліянівна президент�Західно-��раїнсь�ої�асоціації�«Спад-
щина�У�раїни»,�член�Національної�спіл�и�ж�рна-
лістів�У�раїни,�автор�і�розробни��нових�педа�о-
�ічних�техноло�ій�і�методи��національно�о�вихо-
вання�дітей�та�молоді�У�раїни�(за�з�одою)

12.�КИРИЧЕНКО�Владислав�Сер�ійович лідер�молодіжної�ор�анізації�«Київсь�а�молодіж-
на�рада»�(за�з�одою)

13.�КОБЄЛЄВ�Ма�сим�Володимирович реда�тор�портал��мовної�політи�и�language-pol-
icy.�info,�а�тивіст�ініціативи�з�моніторин���дотри-
мання�мовно�о�за�онодавства�в�за�ладах��ромад-
сь�о�о�харч�вання�«Дріжджі»,��ромадсь�о�о�р�-
х��«Не�б�дь�байд�жим»�(за�з�одою)

14.�КОЛОМІЄЦЬ�Олена�Ві�торівна завід�вач��афедри���раїнсь�ої�мови,�літерат�ри
та�східних�мов�вищо�о�навчально�о�за�лад��«Від-
�ритий�міжнародний��ніверситет�розвит���люди-
ни�«У�раїна»,�доцент�(за�з�одою)

15.�КРАВЧЕНКО�Людмила�Оле�сандрівна доцент��афедри�с�часної���раїнсь�ої�мови�Київ-
сь�о�о�національно�о��ніверситет��імені�Тара-
са�Шевчен�а�(за�з�одою)

16.�КРАВЧЕНКО�Олена�Оле�сандрівна завід�вач�се�тор��реабілітації�історичної�заб�-
дови��правління�ре��лювання�заб�дови�міста
Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви-
�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-
сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

17.�КУРІННИЙ�Оле�сій�Ві�торович старший�ви�ладач��афедри�міжнародно�о�пра-
ва�фа��льтет��правничих�на���Національно�о
�ніверситет��«Києво-Мо�илянсь�а�а�адемія»,�ди-
ре�тор�про�рами�«Права�націй,�національних
меншин�та��орінних�народів�за�національним�і�між-
народним�правом»�Центр��міжнародно�о�захис-
т��прав�людини�НаУКМА,�заст�пни���олови�Ки-
ївсь�ої�«Просвіти»�(за�з�одою)

18.�ЛОЗОВИЙ�Іван�Іванович президент��ромадсь�ої�ор�анізації�«Інстит�т�дер-
жавності�і�демо�ратії»�(за�з�одою)

19.�МАЙЗЕЛЬ�Сер�ій�Петрович� дире�тор�Департамент��транспортної�інфра-
стр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої
ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

20.�СМИРНОВ�Оле�сандр�Гри�орович перший�заст�пни��дире�тора�КП�«Київре�лама»

21.�ТОДОСОВА�Галина�Іванівна начальни��відділ��позаш�ільної�освіти��правлін-
ня�дош�ільної,�за�альної�середньої�та�позаш�іль-
ної�освіти�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді
та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої
ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

22.�УТКІНА�Валентина�Ми�олаївна начальни���правління�до��ментообі���та�аналі-
з��сл�жбової��ореспонденції�апарат��ви�онав-
чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої
місь�ої�державної�адміністрації)

23.�ШКУМБАТЮК�Каріна�Любомирівна заст�пни��начальни�а��правління�по�роботі�з�пер-
соналом�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-
ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

24.�ШУТЕНКО�Віта�Леонідівна� заст�пни��начальни�а��правління�тор�івлі�та�по-
б�т� —�начальни��відділ��тор�івлі�Департамен-
т��промисловості�та�розвит���підприємництва
ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-
ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

25.�ЧЕЛОМБІТЬКО�Ві�торія�Юріївна перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��ос-
віти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�а-
н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-
жавної�адміністрації)

26.�ЯРЕМІЙЧУК�Леся�Василівна начальни��відділ��молодіжної�політи�и��правлін-
ня�молоді�та�спорт��Департамент��освіти�і�на��и,
молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої
місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-
ністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

01.07.2016�р.�№�487

Положення про міжвідомчу робочу групу з питань реалізації Концепції
розвитку української мови, культури та виховання історичної 

пам’яті у жителів міста Києва на 2015#2020 роки
1.�Міжвідомча�робоча��р�па�з�питань�реалі-

зації�Концепції�розвит�����раїнсь�ої�мови,���ль-

т�ри�та�виховання�історичної�пам’яті���жителів

міста�Києва�на�2015-2020�ро�и�(далі —�міжві-

домча�робоча��р�па)�є�допоміжним�постійно

діючим�ор�аном�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації),�створеним�для�забезпечення��з�о-

джених�дій�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті

Києві�державних�адміністрацій,�підприємств,

�станов,�ор�анізацій�щодо�реалізації�Концеп-

ції�розвит�����раїнсь�ої�мови,���льт�ри�та�ви-

ховання�історичної�пам’яті���жителів�міста�Ки-

єва�на�2015-2020�ро�и�(далі —�Концепція).

2.�У�своїй�діяльності�міжвідомча�робоча��р�-

па��ер�ється�Констит�цією�і�за�онами�У�ра-

їни,�постановами�Верховної�Ради�У�раїни,�а�-

тами�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Мініс-

трів�У�раїни,�на�азами�міністерств�та�інших

центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�інши-

ми�нормативно-правовими�а�тами,�рішення-

ми�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями

Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації),�а�та�ож�цим�По-

ложенням.

3.�Міжвідомча�робоча��р�па�відповідно�до

по�ладених�на�неї�завдань:�

забезпеч�є��оординацію�та�взаємодію�дій

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

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

ної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій,�підприємств,��станов,

ор�анізацій�з�питань,�що�належать�до��омпе-

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

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

щодо�реалізації�Концепції;

проводить�аналіз�проблемних�питань,�що

вини�ають�під�час�реалізації�Концепції,�та�ви-

значає�шляхи�їх�вирішення;

вивчає�рез�льтати�діяльності�стр��т�рних�під-

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

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

ністрації),�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій,�підприємств,��станов�та�ор�а-

нізацій��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�з�питань�реалізації�Кон-

цепції;

�от�є�та�подає�пропозиції��ерівництв��ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�ви-

значення�шляхів,�механізм��та�способів�вирі-

шення�питань,�що�вини�ають�під�час�реаліза-

ції�Концепції;

сприяє�оприлюдненню�інформації�щодо�ре-

алізації�Концепції�в�засобах�масової�інфор-

мації.

4.�Міжвідомча�робоча��р�па�має�право:

одерж�вати�в��становленом��поряд���від

стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор-

�анізацій�(незалежно�від�форми�власності)�і�їх

посадових�осіб�інформацію,�до��менти�та�ін-

ші�матеріали,�потрібні�для�ви�онання�по�ла-

дених�на�неї�завдань;

�творювати�робочі�се�ції�(за�напрямами)�та

е�спертні��р�пи�для�ор�анізації�заходів�з�ре-

алізації�Концепції�та�затвердж�вати�їх�с�лад

від�ритим��олос�ванням;

зал�чати�до��часті�в�роботі�своїх�представ-

ни�ів,�спеціалістів�ор�анів�ви�онавчої�влади,

ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,��станов

освіти,���льт�ри,�засобів�масової�інформації,

�ромадсь�их�ор�анізацій�(за�по�одженням�з�їх

�ерівни�ами),�провідних��чених,�фахівців�(за

з�одою);

ініціювати�проведення�заходів�щодо�реалі-

зації�Концепції.

5.�Міжвідомча�робоча��р�па�під�час�ви�онан-

ня�по�ладених�на�неї�завдань�взаємодіє�з�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою,�стр��т�рними�підроз-

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

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

ції),�районними�в�місті�Києві�державними�ад-

міністраціями,�територіальними�підрозділами

центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�підпри-

ємствами,��становами�та�ор�анізаціями��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

6.�Персональний�с�лад�міжвідомчої�робочої

�р�пи�та�Положення�про�міжвідомч��робоч�

�р�п��затвердж�ються�розпорядженням�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).�Внесен-

ня�змін�до�персонально�о�с�лад��міжвідомчої

робочої��р�пи�та�Положення�про�міжвідомч�

робоч���р�п��відб�вається�за�поданням��оло-

ви�міжвідомчої�робочої��р�пи.

7.�Міжвідомча�робоча��р�па��творюється��

с�ладі��олови,�заст�пни�а��олови,�се�ретаря

та�членів�міжвідомчої�робочої��р�пи,�я�і�бер�ть

�часть���її�роботі�на��ромадсь�их�засадах.

До�с�лад��міжвідомчої�робочої��р�пи�мож�ть

входити�представни�и�стр��т�рних�підрозді-

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

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

п�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради.�представни�и

районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій,�інстит�цій��ромадянсь�о�о�с�спільства,�ор-

�анізацій,�підприємств,��станов.

8.�Міжвідомч��робоч���р�п��очолює�за-

ст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�відповідно�до�розподіл��обо-

в’яз�ів.

9.�Голова�міжвідомчої�робочої��р�пи�здійснює

за�альне��ерівництво�діяльністю�міжвідомчої

робочої��р�пи,�визначає�порядо��її�роботи,��о-

лов�є�на�засіданнях,�представляє�міжвідомч�

робоч���р�п����відносинах�з�Київсь�ою�місь-

�ою�радою,�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адмі-

ністрацією),�підприємствами,��становами,�ор-

�анізаціями.

Заст�пни���олови�міжвідомчої�робочої��р�пи

ви�он�є�повноваження��олови�міжвідомчої�ро-

бочої��р�пи�в�разі�йо�о�відс�тності.

10.�Се�ретар�міжвідомчої�робочої��р�пи:

с�ли�ає�за�дор�ченням��олови�міжвідомчої�ро-

бочої��р�пи�засідання;

забезпеч�є�ведення�прото�олів�засідання

міжвідомчої�робочої��р�пи;

забезпеч�є�ор�анізацію�діяльності�міжвідом-

чої�робочої��р�пи�(зо�рема�і�ведення�діловод-

ства),�під�отов���поряд���денно�о�та�матері-

алів�засідання�з��рах�ванням�пропозицій�чле-

нів�міжвідомчої�робочої��р�пи;

здійснює�моніторин��стан��реалізації�рішень

міжвідомчої�робочої��р�пи,�інформ�є��олов��та

інших�членів�міжвідомчої�робочої��р�пи�з�пи-

тань�реалізації�Концепції;

ви�он�є�в�межах��омпетенції�дор�чення��о-

лови�міжвідомчої�робочої��р�пи.

11.�Формою�роботи�міжвідомчої�робочої��р�-

пи�є�засідання,�я�і�с�ли�ає�її��олова�в�мір��по-

треби.

Засідання�міжвідомчої�робочої��р�пи�вва-

жається�правоможним,�я�що�на�ньом��прис�т-

ні�більше�я��половина�її�членів.

12.�На�своїх�засіданнях�міжвідомча�робоча

�р�па�розробляє�пропозиції�та�ре�омендації�з

питань�реалізації�Концепції.

Пропозиції�та�ре�омендації�вважаються�схва-

леними,�я�що�за�них�про�олос�вали�більше�я�

половина�прис�тніх�на�засіданні�членів�міжві-

домчої�робочої��р�пи.�В�разі�рівно�о�розподі-

л���олосів�вирішальним�є��олос��олов�ючо�о

на�засіданні.

Пропозиції�та�ре�омендації�фі�с�ються���про-

то�олі�засідання,�я�ий�підпис�ється��олов�-

ючим�на�засіданні�та�се�ретарем�і�надсилаєть-

ся��сім�членам�міжвідомчої�робочої��р�пи,�за-

інтересованим�ор�анам,�підприємствам,��ста-

новам,�ор�анізаціям,�іншим�особам.

Член�міжвідомчої�робочої��р�пи,�я�ий�не�під-

трим�є�пропозицій�та�ре�омендацій,�може�ви-

�ласти�в�письмовій�формі�свою�о�рем��д�м-

��,�що�додається�до�прото�ол��засідання.

13.�Пропозиції�та�ре�омендації�міжвідомчої

робочої��р�пи�мож�ть�реалізов�ватися�шляхом

видання�в��становленом��поряд���розпоря-

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

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

14.�Міжвідомча�робоча��р�па�може�ви�орис-

тов�вати�в�роботі�блан��зі�своїм�наймен�ван-

ням.

15.�Ор�анізаційне,�інформаційне,�матеріаль-

но-технічне�забезпечення�діяльності�міжвідом-

чої�робочої��р�пи�здійснює�Департамент�осві-

ти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації).

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про затвердження заходів з оновлення зеленої зони м. Києва,
запланованих Київським комунальним об’єднанням зеленого

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
"Київзеленбуд" на 2016 рік

Розпорядження № 122 від 4 березня 2016 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів",

рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", рішення
Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 384/6600 "Про затвердження Порядку видалення зелених
насаджень на території міста Києва", з метою виконання робіт з озеленення, капітального ремонту парків,
скверів та вуличних насаджень, оновлення зеленої зони м. Києва та поліпшення санітарного стану міста, в
межах функцій органу місцевого самоврядування. 

1.�Затвердити�заходи�з�оновлення�зеленої

зони� м.� Києва,� заплановані� Київсь�им

�ом�нальним�об'єднанням�зелено�о�б�дівництва

та�е�спл�атації� зелених�насаджень�міста

"Київзеленб�д"�на�2016�рі�,�що�додаються.

2.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�забезпечити�фінан-

с�вання�заходів�з�оновлення�зеленої�зони,

затвержених�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,

за�рах�но��бюджетних�призначень,�передбачених

��спеціальном��фонді�бюджет��міста�Києва�на

2016�рі��за��одом�тимчасової��ласифі�ації

видат�ів�на��редит�вання�місцевих�бюджетів

240900�"Цільові�фонди,��творені�Верховною

Радою�Автономної�Респ�блі�и�Крим,�ор�анами

місцево�о�самовряд�вання�і�місцевими�ор�анами

ви�онавчої�влади",��одом�про�рамної��ласифі�ації

видат�ів�5019180�"Створення�та�відновлення

зелених�насаджень".

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Про затвердження змін до складу комісій з реорганізації
Розпорядження № 444 від 17 червня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування В Україні», рішення Київської міської ради
від 15 березня 2012 року № 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 року № 500 «Про здійснення організаційно#правових
заходів щодо ліквідації, реорганізації іа перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Ки#
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та у зв’язку з кадровими змінами, в ме#
жах функцій органу місцевого самоврядування:

І.�Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з

реор�анізації�Головно�о��правління�з�пи-

тань�надзвичайних�сит�ацій�ви�онавчо�о

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

місь�ої�державної�адміністрації)�шляхом

приєднання�до�Головно�о��правління��он-

тролю�за�бла�о�строєм�ви�онавчо�о�ор�а-

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

державної�адміністрації),�затверджено�о

розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

жавної�адміністрації)�від�12��вітня�2012�ро-

���№ 597�(��реда�ції�розпорядження�ви�о-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

08��вітня�2015�ро���№ 338),�ви�лавши�йо-

�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з

реор�анізації�Головно�о��правління�е�оло-

�ії�та�охорони�природних�рес�рсів�ви�онав-

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

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

хом�приєднання�до�Головно�о��правління

�онтролю�за�бла�о�строєм�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації),�затверджено-

�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

жавної�адміністрації)�від�12��вітня�2012�ро-

���№ 597�(��реда�ції�розпорядження�ви�о-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

08��вітня�2015�ро���№ 338),�ви�лавши�йо-

�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

3.�Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з

реор�анізації�відділ��з�питань�охорони�праці

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

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

шляхом�приєднання�до�Головно�о��прав-

ління��онтролю�за�бла�о�строєм�ви�онав-

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

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

джено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�12��вітня

2012�ро���№ 597�(��реда�ції�розпоряджен-

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

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

ції)�від�16�січня�2015�ро���№ 25),�ви�лавши

йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

12��вітня�2012�р.�№�597

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

17.06.2016�р.�№�444

Склад 
комісії з реорганізації Головного управління 

з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
шляхом приєднання до Головного управління контролю 

за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

ФІЩУК�Андрій�Ві�торович Дире�тор�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та
збереження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о
ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-
жавної�адміністрації),��олова��омісії�

ТКАЧУК�Роман�Станіславович заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни�
�правління�з�питань�надзвичайних�сит�ацій�Депар-
тамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�при-
родно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої
місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-
трації),�заст�пни���олови��омісії

САВИЧ�Сер�ій�Вадимович заст�пни��начальни�а�відділ��правово�о�забезпе-
чення�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збе-
реження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор-
�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-
ної�адміністрації),�се�ретар��омісії

БАЙЛОВА�Аліна�Леонідівна �оловний�спеціаліст�се�тор��режимно-се�ретної�ро-
боти�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збе-
реження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор-
�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-
ної�адміністрації)

ГАВРИЛЮК�Іван�Михайлович заст�пни��начальни�а��правління�з�питань�надзви-
чайних�сит�ацій�Департамент��місь�о�о�бла�о�ст-
рою�та�збереження�природно�о�середовища�ви�о-
навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої
місь�ої�державної�адміністрації)

МУКОВОЗ�Ірина�Ми�олаївна �оловний�спеціаліст�відділ��б�х�алтерсь�о�о�облі��
та�звітності�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та
збереження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о
ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-
жавної�адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

12��вітня�2012�р.�№�597

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

17.06.2016�р.�№�444

Склад 
комісії з реорганізації Головного управління екології 

та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) шляхом приєднання 

до Головного управління контролю за благоустроєм виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ФІЩУК�Андрій�Ві�торович дире�тор�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збере-
ження�природною�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-
сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-
ції),��олова��омісії

СІДІЧЕНКО�Віталія�Петрівна начальни��відділ��б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності —
�оловний�б�х�алтер�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю
та�збереження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор-
�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної
адміністрації),�заст�пни���олови��омісії

САВИЧ�Сер�ій�Вадимович заст�пни��начальни�а�відділ��правово�о�забезпечення�Де-
партамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природ-
но�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-
ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар
�омісії

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�12��вітня�2012�р.�№�597

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

17.06.2016�р.�№�444

Склад 
комісії з реорганізації відділу з питань охорони праці виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
шляхом приєднання до Головного управління контролю за благоустроєм

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

ФІЩУК�Андрій�Ві�торович дире�тор�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збере-
ження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-
сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-
ції),��олова��омісії

ЛИСЕНКО�Сер�ій�Іванович завід�вач�се�тор��з�питань�охорони�праці�Департамент��мі-
сь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середо-
вища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої
місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови��омісії

СЛИНЧУК�Юлія�Анатоліївна завід�вач�се�тор��фінансово�о�забезпечення�та�звітно-
сті —��оловний�б�х�алтер�Департамент��(Центр�)�надан-
ня�адміністративних�посл���ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої
місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),
се�ретар��омісії

Керівник апарату В. Бондаренко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
8 ëèïíÿ 2016 ð.

¹71(4841)

11

№ Вид заходу Сума на 2016 рік. тис. грн Одержувач/Замовник

1 2 3 4

1 Закупівля саджанців дерев 3 200,00 КО "Київзеленбуд"

2 Закупівля саджанців кущів 1 800,00 КО "Київзеленбуд"

. Всього 5 000,00 .

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

4.03.2016�р.�№�122

ЗАХОДИ
з оновлення зеленої зони м. Києва. заплановані

Київським комунальним об'єднанням зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" на 2016 рік

Керівник апарату В.Бондаренко

Про тимчасову робочу групу з актуалізації Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Розпорядження № 492 від 2 липня 2016 року
Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про засади державної регіональної політики»,

постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроб#
лення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та
оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025
року», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра#
ції) від 11 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра#
ції)», з метою актуалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року:

1.�Утворити�тимчасов��робоч���р�п��з�а�т�-

алізації�Страте�ії�розвит���міста�Києва�до�2025

ро���та�затвердити�її�персональний�с�лад,�що

додається.

2.�Затвердити�Положення�про�тимчасов��ро-

боч���р�п��з�а�т�алізації�Страте�ії�розвит���міс-

та�Києва�до�2025�ро��,�що�додається.

3.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

3.1.�Розпочати�робот��з�а�т�алізації�Страте-

�ії�розвит���міста�Києва�до�2025�ро��.

3.2.�Забезпечити��оординацію�роботи�тим-

часової�робочої��р�пи�з�а�т�алізації�Страте�ії

розвит���міста�Києва�до�2025�ро��.

3.3.�Здійснювати�ор�анізаційне,�інформацій-

не,�матеріально-технічне�забезпечення�діяль-

ності�тимчасової�робочої��р�пи�з�а�т�алізації

Страте�ії�розвит���міста�Києва�до�2025�ро��.

4.�Стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�районним�в�місті�Ки-

єві�державним�адміністраціям�на�запит�Депар-

тамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�надавати�інформацію

та�матеріали�для�а�т�алізації�Страте�ії�розвит-

���міста�Києва�до�2025�ро��.

5.�По�ласти�на��ерівни�ів�стр��т�рних�під-

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

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

ції),�районних�в�місті�Києві�державних�адмініс-

трацій�персональн��відповідальність�за�повно-

т�,�достовірність�та�своєчасність�надання�ін-

формації�Департамент��е�ономі�и�та�інвести-

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

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

а�т�алізації�Страте�ії�розвит���міста�Києва.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пліса�Г.�В.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

02.07.2016�р.�№�492

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
тимчасової робочої групи з актуалізації Стратегії розвитку міста Києва 

до 2025 року

Пліс�Геннадій�Володимирович перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-
ної�адміністрації,��олова�тимчасової�робочої��р�пи

Резні�ов�Оле�сій�Юрійович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-
міністрації,�заст�пни���олови�тимчасової�робочої
�р�пи

Гален�о�О�сана�Ми�олаївна дире�тор�Ком�нальної�на��ово-дослідної��станови
«На��ово-дослідний�інстит�т�соціально-е�ономіч-
но�о�розвит���міста»,�се�ретар�тимчасової�робочої
�р�пи

Анжия��Сер�ій�Михайлович перший�заст�пни��дире�тора�Департамент����ль-
т�ри —�начальни���правління�мистецтв�та���льт�р-
но-освітніх�за�ладів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої
місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-
ції)

Антонен�о�Валентина�Анатоліївна перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��з�пи-
тань�державно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��он-
тролю�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради
(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Ба�ан�Анатолій�Оле�сандрович заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни�
�правління�промисловості�та�інноваційної�політи�и
Департамент��промисловості�та�розвит���підприєм-
ництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-
ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Бо��н�Оле�сандр�Володимирович заст�пни��дире�тора�Департамент��вн�трішньо�о
фінансово�о��онтролю�та�а�дит��ви�онавчо�о�ор-
�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-
жавної�адміністрації)

Г�зен�о�Тетяна�Андріївна заст�пни��дире�тора�Департамент��с�спільних��о-
м�ні�ацій —�начальни���правління�інформаційної
політи�и�та��ом�ні�ації

Дворні�ов�Ві�тор�Металович перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��зе-
мельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-
�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Денисен�о�Володимир�Ми�олайович заст�пни��дире�тора�Департамент��б�дівництва�та
житлово�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-
сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-
міністрації)

Корень�Оле�сандр�Васильович заст�пни��дире�тора�Департамент��фінансів�ви�о-
навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої
місь�ої�державної�адміністрації)

Кондрашова�Наталія�Михайлівна заст�пни��дире�тора�Департамент��промислово-
сті�та�розвит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�а-
н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-
ної�адміністрації)

Кривцова�Наталія�Оле�сіївна фінансовий�дире�тор��ом�нально�о�підприємства
Міжнародний�аеропорт�«Київ»�(Ж�ляни)

К�рінний�Володимир�Петрович начальни��відділ��моніторин���ви�онання�бюджет�
Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-
сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-
міністрації)

Малежи��Олена�Ми�олаївна заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни�
�правління�з�питань�енер�озбереження,�паливно-
енер�етично�о��омпле�с��та���сфері�питної�води
Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�-
ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-
ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Мальований�Андрій�Ми�олайович заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни�
�правління�е�оло�ії�та�природних�рес�рсів�Депар-
тамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�при-
родно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої
місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-
ції)

Назаров�Юрій�Леонідович начальни���правління�інформаційно-�ом�ні�ацій-
них�техноло�ій�та�захист��інформації�апарат��ви�о-
навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої
місь�ої�державної�адміністрації)

На�м���Оле�сій�Петрович заст�пни��начальни�а�Сл�жби���справах�дітей�та�сім’ї
ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-
сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Одінцова�Алла�Володимирівна начальни���правління��оординації�ре�іональної�е�о-
номічної�політи�и�Департамент��е�ономі�и�та�ін-
вестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-
ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Осипов�Валентин�Оле�сандрович заст�пни���енерально�о�дире�тора�з�е�спл�ата-
ційно�о��тримання,�розвит���та�ф�н�ціон�вання�в�-
лично-дорожньої�мережі��ом�нальної��орпорації
«Київавтодор»

Пантелеєв�Петро�Оле�сандрович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-
міністрації

Петрен�о�І�ор�Ми�олайович заст�пни��дире�тора�Ком�нальної�на��ово-дослід-
ної��станови�«На��ово-дослідний�інстит�т�соціаль-
но-е�ономічно�о�розвит���міста»

Поворозни��Ми�ола�Юрійович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-
міністрації

Попова�Діана�Оле�івна дире�тор�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор-
�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-
жавної�адміністрації)

Принада�Світлана�І�орівна дире�тор�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-
�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої
місь�ої�державної�адміністрації)

Са�айда��Ілля�Вадимович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-
міністрації

Саввін�Сер�ій�Сер�ійович заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни�
�правління�е�ономі�и�та�фінансів�Департамент��ос-
віти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан�
Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної
адміністрації)

Свист�нов�Оле�сандр�Ві�торович перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��міс-
тоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-
ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-
міністрації)

Світличний�Оле��Петрович заст�пни��дире�тора�Департамент� —началь-
ни���правління�з�питань� інвестиційної�та�зов-
нішньое�ономічної�політи�и�Департамент��е�о-
номі�и�та� інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-
сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної
адміністрації)

С�іб’я��Андрій�Юліанович заст�пни��дире�тора�Департамент��охорони�здоров’я
ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-
сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Со��р�Аліна�Ві�торівна заст�пни��дире�тора�Департамент���ом�нальної
власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої
місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-
трації)
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Валерійович заст�пни�
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державної
ад-
міністрації

Старостен�о
Ганна
Ві�торівна заст�пни�
�олови
Київсь�ої
місь�ої
державної
ад-
міністрації

Федотов
Костянтин
Павлович дире�тор
Департамент�
б�дівництва
та
житлово�о
забезпечення
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь-
�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

Фіданян
Олена
Гри�орівна дире�тор
Департамент�
освіти
і
на��и,
молоді
та
спорт�
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Ки-
ївсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

Фіщ��
Андрій
Ві�торович дире�тор
Департамент�
місь�о�о
бла�о�строю
та
збереження
природно�о
середовища
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
дер-
жавної
адміністрації)

Челомбіть�о
Ві�торія
Юріївна перший
заст�пни�
дире�тора
Департамент�
осві-
ти
і
на��и,
молоді
та
спорт�
ви�онавчо�о
ор�ан�
Ки-
ївсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
ад-
міністрації)

Чер�ашина
Людмила
Борисівна заст�пни�
дире�тора
Департамент�
соціальної
по-
літи�и
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

Шамрай
Наталія
Василівна дире�тор
Департамент�
(Центр�)
надання
адмініс-
тративних
посл��
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь-
�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

Шм�ляр
Оле�
Васильович перший
заст�пни�
дире�тора
Департамент�
�ом�-
нальної
власності
м.
Києва
ви�онавчо�о
ор�ан�
Ки-
ївсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
ад-
міністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
ви�онавчо�о
ор�ан�


Київсь�ої
місь�ої
ради


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

02.07.2016
р.
№
492

Положення 
про тимчасову робочу групу з актуалізації Стратегії розвитку міста Києва

до 2025 року
1.
Тимчасова
робоча
�р�па
з
а�т�алізації

Страте�ії
розвит��
міста
Києва
до
2025
ро��

(далі —
Робоча
�р�па)
є
�онс�льтативно-до-

радчим
ор�аном
при
ви�онавчом�
ор�ані
Ки-

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

ній
адміністрації),
�твореним
з
метою
забез-

печення
запровадження
�
місті
Києві
нових
ін-

новаційних
підходів
до
підвищення
потенціал�

територіальної
�ромади
та
соціально-е�оно-

мічно�о
зростання
столиці.

2.
У
своїй
діяльності
Робоча
�р�па
�ер�єть-

ся
Констит�цією
і
за�онами
У�раїни,
а
та�ож

а�тами
Президента
У�раїни,
Кабінет�
Міністрів

У�раїни,
а�тами
центральних
ор�анів
ви�онав-

чої
влади,
рішеннями
Київсь�ої
місь�ої
ради,

розпорядженнями
Київсь�о�о
місь�о�о
�оло-

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

(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
та

іншими
нормативно-правовими
а�тами,
а
та-

�ож
цим
Положенням.

3.
Основними
завданнями
Робочої
�р�пи
є:

забезпечення
�оординації
дій
стр��т�рних

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

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

трації),
районних
в
місті
Києві
державних
ад-

міністрацій,
підприємств,
�станов,
ор�анізацій

�ом�нальної
власності
територіальної
�рома-

ди
міста
Києва,
пов’язаних
з
а�т�алізацією

Страте�ії
розвит��
міста
Києва
до
2025
ро��;

проведення
аналіз�
проблемних
питань,
що

вини�ають
під
час
реалізації
Страте�ії
розвит-

��
міста
Києва
до
2025
ро��;

під�отов�а
та
надання
�ерівництв�
ви�онав-

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

місь�ої
державної
адміністрації)
пропозицій

щодо
визначення
пріоритетів,
страте�ічних
ці-

лей
та
механізм�
реалізації
Страте�ії
розвит��

міста
Києва
до
2025
ро��;

під�отов�а
пропозицій
�ерівництв�
ви�онав-

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

місь�ої
державної
адміністрації)
щодо
прое�тів,

спрямованих
на
впровадження
Страте�ії
роз-

вит��
міста
Києва
до
2025
ро��;

під�отов�а
пропозицій
�ерівництв�
ви�онав-

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

місь�ої
державної
адміністрації)
щодо
про�рам

та
прое�тів,
що
мож�ть
реалізов�ватися
за
ра-

х�но�
�оштів
державно�о
фонд�
ре�іонально-

�о
розвит��;

забезпечення
взаємодії
стр��т�рних
підроз-

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

ди
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

з
підприємствами,
�становами,
ор�анізаціями;

ви�онання
інших
завдань,
передбачених
роз-

порядженнями
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої

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

ністрації).

4.
Робоча
�р�па
відповідно
до
по�ладених

на
неї
завдань:

проводить
аналіз
стан�
справ
та
причин
ви-

ни�нення
проблем
�
процесі
реалізації
Страте-

�ії
розвит��
міста
Києва
до
2025
ро��
за
пріо-

ритетами
розвит��;

проводить
моніторин�
стан�
ви�онання
стр��-

т�рними
підрозділами
ви�онавчо�о
ор�ан�
Ки-

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

ної
адміністрації),
районними
в
місті
Києві
дер-

жавними
адміністраціями,
підприємствами,
�с-

тановами
та
ор�анізаціями
�ом�нальної
влас-

ності
територіальної
�ромади
міста
Києва
Стра-

те�ії
розвит��
міста
Києва
до
2025
ро��;

бере
�часть
�
розробленні
(опрацюванні)
в
�с-

тановленом�
поряд��
прое�тів
нормативно-право-

вих
а�тів
з
питань,
що
належать
до
її
�омпетенції;

подає
�ерівництв�
ви�онавчо�о
ор�ан�
Ки-

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

ної
адміністрації)
розроблені
за
рез�льтатами

своєї
роботи
пропозиції
та
ре�омендації.

5.
Робоча
�р�па
має
право:

одерж�вати
в
�становленом�
поряд��
від

стр��т�рних
підрозділів
ви�онавчо�о
ор�ан�

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

ної
адміністрації),
районних
в
місті
Києві
дер-

жавних
адміністрацій,
підприємств,
�станов,

ор�анізацій
�ом�нальної
власності
територі-

альної
�ромади
міста
Києва
інформацію,
до-

��менти
та
інші
матеріали,
необхідні
для
а�т�-

алізації
Страте�ії
розвит��
міста
Києва
до
2025

ро��;

зал�чати
для
�часті
�
своїй
роботі
представ-

ни�ів
територіальних
підрозділів
центральних

ор�анів
ви�онавчої
влади,
ор�анів
місцево�о

самовряд�вання,
стр��т�рних
підрозділів
ви-

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

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

них
в
місті
Києві
державних
адміністрацій
за

по�одженням
з
їх
�ерівни�ами,
�ромадсь�их

ор�анізацій,
на��ових
�станов,
міжнародних

незалежних
е�спертів
за
їх
з�одою
в
�станов-

леном�
поряд��;

ор�анізов�вати
та
проводити
�р��лі
столи,

дис��сії,
наради
та
інші
заходи.

6.
Робоча
�р�па
під
час
ви�онання
по�ладе-

них
на
неї
завдань
взаємодіє
з
територіальни-

ми
підрозділами
центральних
ор�анів
ви�онав-

чої
влади,
ор�анами
місцево�о
самовряд�ван-

ня,
підприємствами,
�становами
та
ор�аніза-

ціями.

7.
Робоча
�р�па
�творюється
�
с�ладі
�оло-

ви,
заст�пни�а
�олови,
се�ретаря
та
членів
Ро-

бочої
�р�пи,
я�і
бер�ть
�часть
�
йо�о
роботі
на

�ромадсь�их
засадах.

Персональний
с�лад
Робочої
�р�пи
затвер-

дж�ється
розпорядженням
ви�онавчо�о
ор�а-

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

жавної
адміністрації).

До
с�лад�
Робочої
�р�пи
мож�ть
входити
та-

�ож
представни�и
місцевих
ор�анів
ви�онав-

чої
влади,
зо�рема
територіальних
підрозділів

центральних
ор�анів
ви�онавчої
влади,
ор�а-

нів
місцево�о
самовряд�вання,
підприємств,

�станов
та
ор�анізацій
(за
по�одженням
з
їх

�ерівни�ами),
�ромадсь�ості,
а
та�ож
інші
осо-

би
(за
з�одою).

8.
Очолює
Робоч�
�р�п�
перший
заст�пни�
�о-

лови
Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

ції.

9.
Голова
Робочої
�р�пи
здійснює
за�альне

�ерівництво
діяльністю
Робочої
�р�пи,
визна-

чає
порядо�
її
роботи,
�олов�є
на
засіданнях,

представляє
Робоч�
�р�п�
�
відносинах
з
ор-

�анами
державної
влади,
ор�анами
місцево�о

самовряд�вання,
підприємствами,
�станова-

ми,
ор�анізаціями.

Заст�пни�
�олови
Робочої
�р�пи
ви�он�є
пов-

новаження
�олови
Робочої
�р�пи
�
разі
йо�о

відс�тності.

Се�ретар
Робочої
�р�пи:

с�ли�ає
за
дор�ченням
�олови
Робочої
�р�-

пи
засідання;

забезпеч�є
ведення
прото�олів
засідання

Робочої
�р�пи;

забезпеч�є
ор�анізацію
діяльності
Робочої

�р�пи
(зо�рема
ведення
діловодства),
під�о-

тов��
поряд��
денно�о
та
матеріалів
до
йо�о

засідань
з
�рах�ванням
пропозицій
членів
Ро-

бочої
�р�пи;

здійснює
моніторин�
стан�
реалізації
рішень

Робочої
�р�пи,
ре��лярно
інформ�є
�олов�
Ро-

бочої
�р�пи
та
інших
членів
Робочої
�р�пи
з
цих

питань;

ви�он�є
в
межах
�омпетенції
дор�чення
�о-

лови
Робочої
�р�пи.

10.
Формою
роботи
Робочої
�р�пи
є
засі-

дання,
що
с�ли�аються
�оловою
Робочої
�р�-

пи
в
мір�
потреби.

Засідання
Робочої
�р�пи
вважається
право-

можним,
я�що
на
ньом�
прис�тні
більш
я�
по-

ловина
йо�о
членів.

11.
На
своїх
засіданнях
Робоча
�р�па
роз-

робляє
пропозиції
та
ре�омендації
з
питань,

що
належать
до
її
�омпетенції.

Пропозиції
та
ре�омендації
вважаються

схваленими,
я�що
за
них
про�олос�вало
більш

я�
половина
прис�тніх
на
засіданні
членів
Ро-

бочої
�р�пи.
У
разі
рівно�о
розподіл�
�олосів

вирішальним
є
�олос
�олов�ючо�о
на
засі-

данні.

Пропозиції
та
ре�омендації
фі�с�ються
�
про-

то�олі
засідання,
я�ий
підпис�ють
�олов�ючий

на
засіданні
та
се�ретар.
Прото�ол
надсила-

ється
�сім
членам
Робочої
�р�пи,
заінтересо-

ваним
ор�анам,
підприємствам,
�становам,

ор�анізаціям,
іншим
особам.

Член
Робочої
�р�пи,
я�ий
не
підтрим�є
про-

позиції
та
ре�омендації,
може
свої
пропозиції

ви�ласти
�
письмовій
формі,
що
додається
до

прото�ол�
засідання.

12.
Пропозиції
та
ре�омендації
Робочої
�р�-

пи
мож�ть
реалізов�ватися
шляхом
видання
в

�становленом�
поряд��
розпоряджень
ви�о-

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

сь�ої
місь�ої
державної
адміністрації).

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження структури Департаменту 
внутрішнього фінансового контролю 

та аудиту виконавчого органу 
Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 482 від 30 червня 2016 року

Відповідно до Законів України «Про столицю України — місто,герой Київ», «Про місцеве самоврядування
в Україні», рішення Київської міської ради від 18 вересня 2014 року № 151/151 «Про організаційно,правові
заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту», розпорядження Київського
міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 «Про затвердження граничної чисельності працівників струк,
турних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»,
з метою упорядкування структури Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчо,
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.
Затвердити
стр��т�р�
Департамент�
вн�т-

рішньо�о
фінансово�о
�онтролю
та
а�дит�
ви-

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

сь�ої
місь�ої
державної
адміністрації),
що
до-

дається.

2.
Визнати
та�им,
що
втратило
чинність,
роз-

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

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

трації)
від
12
жовтня
2015
ро��
№ 1016
«Про
за-

твердження
стр��т�ри
Департамент�
вн�тріш-

ньо�о
фінансово�о
�онтролю
та
а�дит�
ви�о-

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

сь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)».

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням
ви�онавчо�о
ор�ан�


Київсь�ої
місь�ої
ради


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

від
30.06.2016
р.
№
482

СТРУКТУРА 
ДЕПАРТАМЕНТУ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Дире�тор
Департамент�

Перший
заст�пни�
дире�тора
Департамент�

Заст�пни�
дире�тора
Департамент�

Заст�пни�
дире�тора
Департамент� —
начальни�
Управління
операційно�о
аналіз�

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

Управління
а�дит�

Управління
операційно�о
аналіз�

Відділ
�оординації,
моніторин��
та
�правління
персоналом

Головний
спеціаліст —
юрис�онс�льт

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про визначення осіб, які будуть мати доступ до конфіденційної
інформації, визначеної Положенням про організацію відбору

міста та арени для підготовки і проведення у 2017 році в Україні
пісенного конкурсу Євробачення
Розпорядження № 483 від 30 червня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 20, 21 Закону України «Про
інформацію», у зв’язку із тим, що Національною телекомпанією України відповідно до Положення про орга,
нізацію відбору міста та арени для підготовки і проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу Євроба,
чення визначено інформацію, яка є конфіденційною:

1.
Визначити
осіб,
я�і
б�д�ть
мати
дост�п
до

�онфіденційної
інформації
відповідно
до
По-

ложення
про
ор�анізацію
відбор�
міста
та
аре-

ни
для
під�отов�и
і
проведення
�
2017
році
в

У�раїні
пісенно�о
�он��рс�
Євробачення
з�ід-

но
з
перелі�ом,
що
додається.

2.
Особам,
визначеним
відповідно
до
п�н�-

т�
1
цьо�о
розпорядження:

2.1.
забезпечити
належне
збері�ання
�онфі-

денційної
інформації
відповідно
до
Положен-

ня
про
ор�анізацію
відбор�
міста
та
арени
для

під�отов�и
і
проведення
�
2017
році
в
У�раїні

пісенно�о
�он��рс�
Євробачення
не
доп�с�а-

ти
її
об�оворення
та
роз�олошення
з
б�дь-я�и-

ми
третіми
особами
з
б�дь-я�ої
причини;

2.2.
�
разі
необхідності
дост�п�
до
�онфіден-

ційної
інформації
відповідно
до
Положення
про

ор�анізацію
відбор�
міста
та
арени
для
під�о-

тов�и
і
проведення
�
2017
році
в
У�раїні
пісен-

но�о
�он��рс�
Євробачення
інших
осіб —
по-

давати
відповідні
об�р�нтовані
пропозиції
�е-

рівни��
апарат�
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої

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

ністрації)
та
надавати
дост�п
тіль�и
після
вне-

сення
змін
до
цьо�о
розрорядження
в
�станов-

леном�
поряд��.

3.
Керівни��
апарат�
ви�онавчо�о
ор�ан�
Ки-

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

ної
адміністрації)
забезпечити
внесення
змін

до
цьо�о
розпорядження
�
разі
надходження

об�р�нтованих
пропозицій
від
осіб,
визначе-

них
відповідно
до
п�н�т�
1
цьо�о
розпоряджен-

ня,
�
триденний
термін.

4.
Контроль
зя
ви�онанням
цьо�о
розпоря-

дження
залишаю
за
собою.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
ви�онавчо�о
ор�ан�


Київсь�ої
місь�ої
ради


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

від
30.06.2016
р.
№
483

ПЕРЕЛІК ОСІБ, 
які будуть мати доступ до конфіденційної інформації, 

визначеної Положенням про організацію відбору міста та арени 
для підготовки і проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу 

Євробачення

Клич�о
Віталій
Володимирович Київсь�ий
місь�ий
�олова


Пліс
Геннадій
Володимирович перший
заст�пни�
�олови
Київсь�ої
місь�ої
держав-
ної
адміністрації

Пантелеєв
Петро
Оле�сандрович заст�пни�
�олови
Київсь�ої
місь�ої
державної
адмі-
ністрації

Поворозни�
Ми�ола
Юрійович заст�пни�
�олови
Київсь�ої
місь�ої
державної
адмі-
ністрації

Резні�ов
Оле�сій
Юрійович заст�пни�
�олови
Київсь�ої
місь�ої
державної
адмі-
ністрації

Са�айда�
Ілля
Вадимович заст�пни�
�олови
Київсь�ої
місь�ої
державної
адмі-
ністрації

Спасиб�о
Оле�сандр
Валерійович заст�пни�
�олови
Київсь�ої
місь�ої
державної
адмі-
ністрації

Старостен�о
Ганна
Ві�торівна заст�пни�
�олови
Київсь�ої
місь�ої
державної
адмі-
ністрації

Про�опів
Володимир
Володимирович заст�пни�
місь�о�о
�олови —
се�ретар
Київсь�ої
місь�ої
ради

Бондарен�о
Володимир
Володимирович �ерівни�
апарат�
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь-
�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)


Верес
Леся
Іванівна заст�пни�
�ерівни�а
апарат� —
начальни�
юридич-
но�о
�правління
апарат�
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київ-
сь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
ад-
міністрації)

Я�овлєва
Оль�а
Володимирівна заст�пни�
начальни�а
юридично�о
�правління
апа-
рат�
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Ки-
ївсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

Майзель
Сер�ій
Петрович дире�тор
Департамент�
транспортної
інфрастр��-
т�ри
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Ки-
ївсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

Дончен�о
Тетяна
Ми�олаївна дире�тор
Департамент�
охорони
здоров’я
ви�онав-
чо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь-
�ої
державної
адміністрації)

Попова
Діана
Оле�івна дире�тор
Департамент�
��льт�ри
ви�онавчо�о
ор-
�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
держав-
ної
адміністрації)

Г�дзь
Андрій
Анатолійович дире�тор
Департамент�
�ом�нальної
власності

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

Поліщ��
Оле�сій
Гри�орович дире�тор
Департамент�
земельних
рес�рсів
ви�о-
навчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

Принада
Світлана
І�орівна дире�тор
Департамент�
е�ономі�и
та
інвестицій
ви-
�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

Павли�
І�ор
Климович дире�тор
Департамент�
житлово-�ом�нальної
інфрастр��т�ри
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адмі-
ністрації)

Бондар
Наталія
Володимирівна �олова
Голосіївсь�ої
районної
в
місті
Києві
держав-
ної
адміністрації

Лозовий
Василь
Борисович в.
о.
�олови
Дарниць�ої
районної
в
місті
Києві
дер-

жавної
адміністрації

Крохмалю�
Ві�тор
Васильович в.
о.
Деснянсь�ої
районної
в
місті
Києві
державної

адміністрації

Онофрійч��
Петро
Васильович �олова
Дніпровсь�ої
районної
в
місті
Києві
держав-

ної
адміністрації

Циб�льща�
Оле�сандр
Леонідович �олова
Оболонсь�ої
районної
в
місті
Києві
держав-

ної
адміністрації

Мартинч��
Сер�ій
Оле�сандрович �олова
Печерсь�ої
районної
в
місті
Києві
державної

адміністрації

Мондриївсь�ий
Валентин
Ми�олайович �олова
Подільсь�ої
районної
в
місті
Києві
державної

адміністрації

Карет�о
Володимир
Оле�сандрович �олова
Святошинсь�ої
районної
в
місті
Києві
дер-

жавної
адміністрації

Ш��ро
Ма�сим
Юрійович �олова
Солом’янсь�ої
районної
в
місті
Києві
дер-

жавної
адміністрації

Гаря�а
Оле�
Оле�сандрович �олова
Шевчен�івсь�ої
районної
в
місті
Києві
дер-

жавної
адміністрації

Крищен�о
Андрій
Єв�енійович начальни�
Головно�о
�правління
Національної
по-

ліції
�
місті
Києві

Зоз�ля
Юрій
Геор�ійович начальни�
Управління
патр�льної
поліції
�
місті


Києві

Таранен�о
Антон
Павлович начальни�
�правління
т�ризм�
Департамент�
е�о-

номі�и
та
інвестицій
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь-

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

Керівник апарату В. Бондаренко

Про утворення робочої групи щодо впровадження проекту 
«Модернізація системи соціальної підтримки 

населення України»
Розпорядження № 484 від 30 червня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою забезпечення координації та контролю за реалізацією заходів з виконання проекту «Мо,
дернізація системи соціальної підтримки населення України», в межах функцій місцевого органу виконав,
чої влади:

1.
Утворити
робоч�
�р�п�
щодо
впроваджен-

ня
прое�т�
«Модернізація
системи
соціальної

підтрим�и
населення
У�раїни»
та
затвердити
її

с�лад,
що
додається.

2.
Затвердити
Положення
про
робоч�
�р�п�

щодо
впровадження
прое�т�
«Модернізація

системи
соціальної
підтрим�и
населення
У�ра-

їни»,
що
додається.

3.
Призначити
�оловою
робочої
�р�пи
щодо

впровадження
прое�т�
«Модернізація
систе-

ми
соціальної
підтрим�и
населення
У�раїни»

Поворозни�а
Ми�ол�
Юрійовича.

4.
Ор�анізаційне
забезпечення
робочої
�р�-

пи
щодо
впровадження
прое�т�
«Модерніза-

ція
системи
соціальної
підтрим�и
населення

У�раїни»
по�ласти
на
Департамент
соціальної

політи�и
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої

ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

ції).

5.
Контроль
за
ви�онанням
цьо�о
розпоря-

дження
по�ласти
на
заст�пни�а
�олови
Київ-

сь�ої
місь�ої
державної
адміністрації
з�ідно
з

розподілом
обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
ви�онавчо�о
ор�ан�


Київсь�ої
місь�ої
ради


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

від
30.06.2016
р.
№
484

Склад 
робочої групи щодо впровадження проекту 

«Модернізація системи соціальної підтримки населення України»

Поворозни�
Ми�ола
Юрійович заст�пни�
�олови
Київсь�ої
місь�ої
державної
ад-

міністрації,
�олова
робочої
�р�пи

Кри��нов
Юрій
Володимирович дире�тор
Департамент�
соціальної
політи�и
ви-

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

сь�ої
місь�ої
державної
адміністрації),
заст�пни�

�олови
робочої
�р�пи

Моторна
Світлана
Петрівна завід�вач
се�тор�
�адрової
роботи
Департамен-

т�
соціальної
політи�и
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київ-

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

адміністрації),
се�ретар
робочої
�р�пи

Берестовен�о
Юрій
Володимирович начальни�
відділ�
е�ономічно�о
аналіз�
діяльно-

сті
�ом�нальних
підприємств
Департамент�
е�о-

номі�и
та
інвестицій
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київ-

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

адміністрації)

Бич�ов
Сер�ій
Іванович дире�тор
Департамент�
аналітично�о
та
ор�аніза-

ційно�о
забезпечення
діяльності
�ерівництва
Мі-

ністерства
соціальної
політи�и
У�раїни
(за
з�одою)

Ковален�о
Олена
Ми�олаївна заст�пни�
дире�тора —
начальни�
�правління
з

ор�анізації
медичної
допомо�и
Департамент�

охорони
здоров’я
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої

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

ністрації)

На�м��
Оле�сій
Петрович заст�пни�
начальни�а
Сл�жби
�
справах
дітей
та

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

ївсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

С�олобанова
Юлія
Ми�олаївна начальни�
відділ�
забезпечення
соціальної
ро-

боти
Київсь�о�о
місь�о�о
центр�
соціальних
сл�жб

для
сім’ї,
дітей
та
молоді
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Про провадження у справах про адміністративні 
правопорушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення
Розпорядження № 493 від 2 липня 2016 року

Відповідно до статей 213, 217, 219, 255, 256, 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за,
конів України «Про адміністративні послуги», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що,
до розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних
послуг», з метою забезпечення законності під час здійснення посадовими особами провадження у справах
про адміністративні правопорушення:

1.
Адміністраторам
Департамент�
(Центр�)
на-

дання
адміністративних
посл��
ви�онавчо�о

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

�ої
державної
адміністрації)
та
відділів
(цен-

трів)
надання
адміністративних
посл��
апара-

тів
районних
в
місті
Києві
державних
адмініс-

трацій
від
імені
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь-

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

трації)
здійснювати
роз�ляд
справ
про
адмі-

ністративні
правопор�шення,
передбачені
стат-

тями
197,
198
Коде�с�
У�раїни
про
адміністра-

тивні
правопор�шення,
при
на�ладенні
адмі-

ністративно�о
стя�нення
�
ви�ляді
попереджен-

ня
в
центрі
надання
адміністративних
посл��.

2.
Дире�тор�
Департамент�
(Центр�)
надан-

ня
адміністративних
посл��
ви�онавчо�о
ор�а-

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

жавної
адміністрації)
та
�ерівни�ам
відділів

(Центрів)
надання
адміністративних
посл��
апа-

ратів
районних
в
місті
Києві
державних
адмініс-

трацій
від
імені
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь-

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

трації)
здійснювати
роз�ляд
справ
про
адмі-

ністративні
правопор�шення,
передбачені
час-

тиною
др��ою
статті
197
та
статтею
198
Ко-

де�с�
У�раїни
про
адміністративні
правопор�-

шення,
та
на�ладення
адміністративних
стя�нень

за
їх
вчинення.

3.
Унести
до
п�н�т�
1
розпорядження
ви�о-

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

сь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
від
29

жовтня
2014
ро��
№ 1234
«Про
�повноважен-

ня
посадових
осіб
с�ладати
прото�оли
про
ад-

міністративні
правопор�шення»
та�і
зміни:

після
цифр
«154,
155,
159»
доповнити
циф-

рами
«197,
198»;

доповнити
п�н�т
новим
підп�н�том
та�о�о

зміст�:

«1.13.
Департамент�
(Центр�)
надання
ад-

міністративних
посл��
ви�онавчо�о
ор�ан�
Ки-

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

ної
адміністрації),
відділів
(центрів)
надання
ад-

міністративних
посл��
апаратів
районних
в
міс-

ті
Києві
державних
адміністрацій
за
статтями
197,

198
Коде�с�
У�раїни
про
адміністративні
пра-

вопор�шення:

адміністраторів
центрів
надання
адміністра-

тивних
посл��.»

4.
Контроль
за
ви�онанням
цьо�о
розпоря-

дження
по�ласти
на
заст�пни�ів
�олови
Київсь�ої

місь�ої
державної
адміністрації
з�ідно
з
розпо-

ділом
обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

С�ліма
О�сана
Василівна начальни�
�правління
�
справах
людей
похило-

�о
ві��
та
надання
соціальних
посл��
Міністер-

ства
соціальної
політи�и
У�раїни
(за
з�одою)

Тищен�о
Ярослав
Ми�олайович начальни�
Управління
фінансів
охорони
здоров’я

та
соціально�о
захист�
Департамент�
фінансів

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

ївсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

Челомбіть�о
Ві�торія
Юріївна перший
заст�пни�
дире�тора
Департамент�
ос-

віти
і
на��и,
молоді
та
спорт�
ви�онавчо�о
ор�а-

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

жавної
адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
ви�онавчо�о
ор�ан�


Київсь�ої
місь�ої
ради


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

від
30.06.2016
р.
№
484

Положення
про робочу групу щодо впровадження проекту «Модернізація системи

соціальної підтримки населення України»
1.
Робоча
�р�па
щодо
впровадження
прое�-

т�
«Модернізація
системи
соціальної
підтрим-

�и
населення
У�раїни»
(далі —
робоча
�р�па)
є

тимчасовим
�онс�льтативно-дорадчим
ор�а-

ном
при
ви�онавчом�
ор�ані
Київсь�ої
місь�ої

ради
(Київсь�ій
місь�ій
державній
адміністра-

ції).

2.
Робоча
�р�па
в
діяльності
�ер�ється
Кон-

стит�цією
У�раїни,
за�онами
У�раїни,
поста-

новами
Верховної
Ради
У�раїни,
а�тами
Пре-

зидента
У�раїни
та
Кабінет�
Міністрів
У�раїни,

на�азами
міністерств
та
інших
центральних
ор-

�анів
ви�онавчої
влади,
іншими
нормативно-

правовими
а�тами,
рішеннями
Київсь�ої
місь-

�ої
ради,
розпорядженнями
Київсь�о�о
місь-

�о�о
�олови
та
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої

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

ністрації),
а
та�ож
цим
Положенням.

3.
Основними
завданнями
робочої
�р�пи
є:

забезпечення
�оординації
дій
�часни�ів
впро-

вадження
в
місті
Києві
прое�т�
«Модернізація

системи
соціальної
підтрим�и
населення
У�ра-

їни»;

роз�ляд
питань,
пов’язаних
з
впроваджен-

ням
�
місті
Києві
прое�т�
«Модернізація
систе-

ми
соціальної
підтрим�и
населення
У�раїни»;

проведення
аналіз�
проблемних
питань,
що

вини�ають
під
час
впровадження
в
місті
Києві

прое�т�
«Модернізація
системи
соціальної
під-

трим�и
населення
У�раїни»;

під�отов�а
пропозицій
ви�онавчом�
ор�ан�
Ки-

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

ній
адміністрації)
щодо
визначення
шляхів,
ме-

ханізм�
та
способів
вирішення
питань,
що
ви-

ни�ають
під
час
впровадження
в
місті
Києві

прое�т�
«Модернізація
системи
соціальної
під-

трим�и
населення
У�раїни».

4.
Робоча
�р�па
відповідно
до
по�ладених

на
неї
завдань:

проводить
аналіз
стан�
справ
та
причин
ви-

ни�нення
проблем
�
процесі
впровадження
в

місті
Києві
прое�т�
«Модернізація
системи
со-

ціальної
підтрим�и
населення
У�раїни»;

вивчає
рез�льтати
діяльності
�часни�ів
впро-

вадження
в
місті
Києві
прое�т�
«Модернізація

системи
соціальної
підтрим�и
населення
У�ра-

їни»;

проводить
моніторин�
ви�онання
робіт
з

впровадження
в
місті
Києві
прое�т�
«Модер-

нізація
системи
соціальної
підтрим�и
населен-

ня
У�раїни»
йо�о
�часни�ами,
а
та�ож
по�ла-

дених
на
них
завдань;

бере
�часть
�
розробленні
в
�становленом�

поряд��
прое�тів
нормативно-правових
а�тів

з
питань,
що
належать
до
�омпетенції
робочої

�р�пи;

подає
�ерівництв�
ви�онавчо�о
ор�ан�
Ки-

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

ної
адміністрації)
розроблені
за
рез�льтатами

проведеної
роботи
з
впровадження
в
місті
Ки-

єві
прое�т�
«Модернізація
системи
соціальної

підтрим�и
населення
У�раїни»
пропозиції
та

ре�омендації.

5.
Робоча
�р�па
має
право:

одерж�вати
в
�становленом�
поряд��
від

місцевих
ор�анів
ви�онавчої
влади,
зо�рема

територіальних
підрозділів
центральних
ор�а-

нів
ви�онавчої
влади,
ор�анів
місцево�о
само-

вряд�вання,
стр��т�рних
підрозділів
ви�онав-

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

місь�ої
державної
адміністрації),
підприємств,

�станов
і
ор�анізацій
інформацію,
до��менти

та
інші
матеріали,
потрібні
для
ви�онання
по-

�ладених
на
неї
завдань;

зал�чати
до
�часті
в
роботі
представни�ів

місцевих
ор�анів
ви�онавчої
влади,
зо�рема

територіальних
підрозділів
центральних
ор�а-

нів
ви�онавчої
влади,
ор�анів
місцево�о
само-

вряд�вання,
стр��т�рних
підрозділів
ви�онав-

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

місь�ої
державної
адміністрації),
підприємств,

�станов
і
ор�анізацій
(за
по�одженням
з
їх
�е-

рівни�ами),
а
та�ож
інших
осіб
(за
з�одою),
для

роз�ляд�
питань,
що
належить
до
її
�омпетен-

ції.

6.
Робоча
�р�па
під
час
ви�онання
по�ладе-

них
на
неї
завдань
взаємодіє
з
місцевими
ор-

�анами
ви�онавчої
влади,
зо�рема
територі-

альними
підрозділами
центральних
ор�анів
ви-

�онавчої
влади,
ор�анами
місцево�о
самовря-

д�вання,
підприємствами,
�становами
і
ор�а-

нізаціями.

7.
С�лад
робочої
�р�пи
затвердж�ється
роз-

порядженням
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої

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

ністрації).

8.
Робоча
�р�па
�творюється
�
с�ладі
�оло-

ви,
заст�пни�а
�олови,
се�ретаря
та
членів
ро-

бочої
�р�пи,
я�і
бер�ть
�часть
�
її
роботі
на
�ро-

мадсь�их
засадах.

9.
Голова
робочої
�р�пи
здійснює
за�альне

�ерівництво
діяльністю
робочої
�р�пи,
визна-

чає
порядо�
її
роботи
та
�олов�є
на
засідан-

нях,
представляє
робоч�
�р�п�
�
відносинах
з

іншими
ор�анами
державної
влади,
ор�анами

місцево�о
самовряд�вання,
підприємствами,

�становами,
ор�анізаціями.

Заст�пни�
�олови
робочої
�р�пи
ви�он�є
пов-

новаження
�олови
робочої
�р�пи
в
разі
йо�о

відс�тності.

10.
Се�ретар
робочої
�р�пи:

с�ли�ає
за
дор�ченням
�олови
робочої
�р�-

пи
засідання;

забезпеч�є
ведення
прото�олів
засідання

робочої
�р�пи;

забезпеч�є
ор�анізацію
діяльності
робочої

�р�пи
(зо�рема
ведення
діловодства),
під�о-

тов��
поряд��
денно�о
та
матеріалів
до
її
засі-

дань
з
�рах�ванням
пропозицій
членів
робо-

чої
�р�пи;

здійснює
моніторин�
стан�
реалізації
рішень

робочої
�р�пи,
ре��лярно
інформ�є
�олов�
ро-

бочої
�р�пи
та
інших
членів
робочої
�р�пи
з
цих

питань;

ви�он�є
в
межах
�омпетенції
дор�чення
�о-

лови
робочої
�р�пи.

11.
Формою
роботи
робочої
�р�пи
є
засідан-

ня,
що
с�ли�аються
�оловою
робочої
�р�пи
в
мі-

р�
потреби.

Засідання
робочої
�р�пи
вважається
право-

мочним,
я�що
на
ньом�
прис�тні
більша
поло-

вина
йо�о
членів.

12.
На
засіданнях
робоча
�р�па
розробляє

пропозиції
та
ре�омендації
з
питань
впрова-

дження
в
місті
Києві
прое�т�
«Модернізація

системи
соціальної
підтрим�и
населення
У�ра-

їни».

Пропозиції
та
ре�омендації
вважаються
схва-

леними,
я�що
за
них
про�олос�вала
більша

половина
прис�тніх
на
засіданні
членів
робо-

чої
�р�пи.
В
разі
рівно�о
розподіл�
�олосів
ви-

рішальним
є
�олос
�олов�ючо�о
на
засіданні.

Пропозиції
та
ре�омендації
фі�с�ються
�

прото�олі
засідання,
я�ий
підпис�ється
�оло-

в�ючим
на
засіданні
та
се�ретарем,
і
надси-

лається
�сім
членам
робочої
�р�пи.

Член
робочої
�р�пи,
я�ий
не
підтрим�є
про-

позиції
та
ре�омендації
або
�тримався,
може

ви�ласти
в
письмовій
формі
о�рем�
д�м��,

що
додається
до
прото�ол�
засідання.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про будівництво транспортної розв’язки на перетині 
бульв. Перова — просп. Володимира Маяковського 

з просп. Генерала Ватутіна (Керченська площа)
Розпорядження № 480 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо,
більні дороги», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою збільшення пропускної спроможності, створення належних умов орга,
нізації руху автомобільного транспорту та пішоходів у Деснянському районі:

1.
Здійснити
б�дівництво
транспортної
роз-

в’яз�и
на
перетині
б�льв.
Перова —
просп.
Во-

лодимира
Мая�овсь�о�о
з
просп.
Генерала
Ва-

т�тіна
(Керченсь�а
площа).

2.
Визначити
�ом�нальн�
�орпорацію
«Ки-

ївавтодор»
замовни�ом
прое�т�вання
та
ви�о-

нання
робіт
з
б�дівництва
транспортної
роз-

в’яз�и
на
перетині
б�льв.
Перова —
просп.
Во-

лодимира
Мая�овсь�о�о
з
просп.
Генерала
Ва-

т�тіна
(Керченсь�а
площа).

3.
Ком�нальній
�орпорації
«Київавтодор»:

3.1.
Визначити
�
встановленом�
за�онодав-

ством
поряд��
�енеральні
прое�тн�
та
підряд-

н�
б�дівельн�
ор�анізації
для
ви�онання
робіт,

зазначених
�
п�н�ті
1
цьо�о
розпорядження.

3.2.
Забезпечити
розроблення
прое�тної
до-

��ментації,
проведення
е�спертизи
та
затвер-

дження
її
в
�становленом�
за�онодавством
по-

ряд��.

3.3.
Забезпечити
дотримання
вимо�
за�оно-

давства
щодо
поряд��
ви�онання
б�дівельних

робіт.

3.4.
Роботи
ви�он�вати
відповідно
до
Пра-

вил
бла�о�строю
міста
Києва,
затверджених

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

2008
ро��
№ 1051/1051.

3.5.
В
�становленом�
поряд��
розробити,

по�одити
з
Управлінням
патр�льної
поліції
в

м.
Києві
та
подати
на
затвердження
до
Де-

партамент�
транспортної
інфрастр��т�ри
ви-

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

ївсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
схем�

ор�анізації
дорожньо�о
р�х�
на
період
б�дів-

ництва
транспортної
розв’яз�и
на
перетині

б�льв.
Перова —
просп.
Володимира
Мая�ов-

сь�о�о
з
просп.
Генерала
Ват�тіна
(Керченсь�а

площа).

3.6.
Під
час
��ладання
до�овор�
підряд�
на

ви�онання
робіт
з
б�дівництва
транспортної

розв’яз�и
 на
 перетині
 б�льв.
 Перова —


просп.
Володимира
Мая�овсь�о�о
з
просп.
Ге-

нерала
Ват�тіна
(Керченсь�а
площа)
передба-

чати
�мови
щодо
надання
підрядни�ом
�аран-

тії
я�ості
робіт
та
визначати
�арантійні
стро�и

е�спл�атації
об’є�та.

4.
Департамент�
транспортної
інфрастр��-

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

ди
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

�
встановленом�
поряд��
подати
до
Департа-

мент�
е�ономі�и
та
інвестицій
ви�онавчо�о
ор-

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

державної
адміністрації)
пропозиції
щодо
в�лю-

чення
робіт
з
розроб�и
прое�тної
до��мента-

ції
та
б�дівництва
транспортної
розв’яз�и
на

перетині
б�льв.
Перова —
просп.
Володими-

ра
Мая�овсь�о�о
з
просп.
Генерала
Ват�тіна

(Керченсь�а
площа)
до
про�рам
е�ономічно�о

і
соціально�о
розвит��
м.
Києва
на
2016
рі�
та

наст�пні
ро�и.

5.
Контроль
за
ви�онанням
цьо�о
розпоряджен-

ня
по�ласти
на
першо�о
заст�пни�а
�олови
Ки-

ївсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації
з�ідно
з

розподілом
обов’яз�ів.

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

²íôîðìàö³ÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ïðî ï³äñóìêè êîíêóðñ³â ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ùî â³äáóëèñÿ 15 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó

Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, òóðèçìó òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàä:

- äèðåêòîðà Öåíòðàë³çîâàíî¿ á³áë³îòå÷íî¿ ñèñòåìè Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà

- äèðåêòîðà Áóäèíêó êóëüòóðè "Êîí÷à-Çàñïà" Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà

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 çàêëàäó íà îäèí ð³ê òà íà ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â-03039,

ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, ê. ¹ 510.

Äîâ³äêè çà òåë. 259-91-61.

Îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïîñàäó

Äèðåêòîðà Öåíòðàë³çîâàíî¿ á³áë³îòå÷íî¿ ñèñòåìè Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà
Àêòóàëüí³ñòü: ç 08.07.2016 ïî 05.08.2016 

Ï³äðîçä³ë, óïðàâë³ííÿ: Â³ää³ë êóëüòóðè, òóðèçìó òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Ïå÷åðñüêî¿ ðà-
éîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè äèðåêòîðà Öåí-
òðàë³çîâàíî¿ á³áë³îòå÷íî¿ ñèñòåìè Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà

Êîíòàêòíà ³íôîðìàö³ÿ: òåë. 280-75-16, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 416.

Îñíîâí³ âèìîãè, ôóíêö³¿ òà íàïðÿìêè ðîáîòè:
Ïîâèíåí çíàòè: ÷èííå çàêîíîäàâñòâî â ãàëóç³ êóëüòóðè òà á³áë³îòå÷íî¿ ñïðàâè; ñó÷àñí³ ìåòîäè ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ òà óïðàâë³ííÿ; îñíîâè òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà; òåîð³þ òà ïðàêòèêó á³áë³îòå÷íî¿ ñïðà-
âè; äîñâ³ä â³ò÷èçíÿíî¿ òà ñâ³òîâî¿ íàóêè â ãàëóç³ á³áë³îòåêîçíàâñòâà òà á³áë³îãðàô³¿; ïðàâèëà ³ íîðìè
îõîðîíè ïðàö³, âèðîáíè÷î¿ ñàí³òàð³¿ òà ïðîòèïîæåæíîãî çàõèñòó.

Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ äîïóñêàþòüñÿ ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ç ïîâíîþ âèùîþ îñâ³òîþ â³äïîâ³äíîãî íàï-
ðÿìêó ï³äãîòîâêè (ìàã³ñòð, ñïåö³àë³ñò), ñòàæ á³áë³îòå÷íî¿ ðîáîòè çà ïðîôåñ³ÿìè êåð³âíèê³â íèæ÷îãî
ð³âíÿ: äëÿ ìàã³ñòð³â — íå ìåíøå îäíîãî ðîêó, ñïåö³àë³ñò³â — íå ìåíøå 3-õ ðîê³â, âîëîä³ííÿ äåðæàâ-
íîþ ìîâîþ òà ÏÊ, çäàòí³ñòü ñâî¿ìè ä³ëîâèìè ³ ìîðàëüíèìè ÿêîñòÿìè, îñâ³òí³ì ³ ïðîôåñ³éíèì ð³âíåì
âèêîíóâàòè â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ îáîâ'ÿçêè.

Ïðåäñòàâëåííÿ ïðîåêòó ïðîãðàìè ðîçâèòêó á³áë³îòå÷íî¿ ñèñòåìè íà îäèí òà ï'ÿòü ðîê³â —îáîâ'ÿçêîâî.

Ïðèéîì äîêóìåíò³â ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ç 08.07.2016
ïî 06.08.2016.

Óìîâè êîíêóðñó
íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïåðåäàíîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Óìîâè êîíêóðñó:

- ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé çà ñòàâêîþ çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó, àëå íå íèæ÷îþ í³æ îïóáë³êîâàíà â îãîëîøåíí³ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó;

- çîáîâ'ÿçàííÿ îðåíäàðÿ ùîäî:

� âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;

� äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

� âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;

� â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè òà êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò

ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿

³íôîðìàö³¿ ïðîòÿãîì 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè.Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè

íå ìîæå áóòè á³ëüøèì í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà

Óêðà¿íè.

� ñâîº÷àñíî çä³éñíþâàòè çà ðàõóíîê êîøò³â îðåíäàðÿ êàï³òàëüíèé, ïîòî÷íèé òà ³íø³ âèäè ðåìîíòó îá'ºêòà. Öÿ óìîâà íå ðîçãëÿäàºòüñÿ, ÿê äîçâ³ë

íà çä³éñíåííÿ íåâ³ä'ºìíèõ ïîë³ïøåíü îá'ºêòà îðåíäè ³ íå òÿãíå çà ñîáîþ çîáîâ'ÿçàííÿ îðåíäîäàâöÿ ùîäî êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³ ïîë³ïøåíü.

Ðåìîíòí³ ðîáîòè çä³éñíþþòüñÿ âèêëþ÷íî çà ïîãîäæåííÿ ç áàëàñîóòðèìóâà÷åì òà îðåíäîäàâöåì.

� â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

� âèêîíàííÿ ïåâíèõ âèä³â ðåìîíòíèõ ðîá³ò;

� çáåðåæåííÿ (ñòâîðåííÿ íîâèõ) ðîáî÷èõ ì³ñöü;

� âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

� ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³.

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè
ðàçîì ç îïèñîì:

1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè çàçíà÷åí³ â îãîëîøåíí³ ïðî êîíêóðñ.

2. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü

ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

3. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç íèì.

Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:

- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì) òà áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-

ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â.

á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó— áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé

íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà —ô³çè÷íî¿ îñîáè —ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 27.07.2016 î 15.00, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, 4 ïîâåðõ, êàá. 415 (ìàëà çàëà).

ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, ñâÿòêîâèé àáî ³íøèé íåðîáî÷èé äåíü, ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè,

êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî íà ïåðøèé çà íèì ðîáî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ — çà 3 ðîáî÷³ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

Àäðåñà: âóë. Âåëèêà Êèòà¿âñüêà, 6

Ïëîùà: 111,2 êâ. ì

Òåõí³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ² ïîâåðõó

Çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ çà:

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðà-

éîíó ì. Êèºâà" (ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 17-á, ì. Êè¿â, 03039, òåë.: 525-19-63, 525-19-17)

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 14 213,33 ãðèâåíü áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñ-

ò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè (ñòàíîâèòü

ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó)

29 980,30 ãðí áåç ÏÄÂ

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëà-

òè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðà-

éîíó ì.Êèºâà" (ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé,17-á,ì.Êè¿â,03039,òåë.: 525-19-63,525-19-17) ð/ð 26004300843535

â AT "Îùàäáàíê", êîä áàíêó 322669, ªÄÐÏÎÓ 32375554

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëî¿ áóä³âë³ ïëîùåþ 90,6 êâ.ì,

ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãðóøåâñüêîãî Ìèõàéëà, 3-â, ë³ò."À"

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèëà áóä³âëÿ ïëîùåþ 90,6 êâ.ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ãðóøåâñüêîãî Ìèõàéëà, 3-â, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ
íàñàäæåíü Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿: 
Íåæèëà áóä³âëÿ ïëîùåþ 90,6 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 1 948 718 (îäèí ì³ëüéîí äåâ'ÿòñîò ñîðîê

â³ñ³ì òèñÿ÷ ñ³ìñîò â³ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 389 743 (òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò äåâ'ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò ñîðîê òðè) ãðèâí³

60 êîï³éîê.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 2 338 461 (äâà ì³ëüéîíè

òðèñòà òðèäöÿòü â³ñ³ì òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ø³ñòäåñÿò îäíà) ãðèâíÿ 60 êîï³éîê.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —233 846

(äâ³ñò³ òðèäöÿòü òðè òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò ñîðîê ø³ñòü) ãðèâåíü 16 êîï³éîê.
Îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ðîçòàøîâàíèé â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè: êîä ä³ëÿíêè

82:003:003; ïëîùà 154 493,44 êâ.ì.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ: 
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-

òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà çåìëåâ³äâåäåííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì
âëàñíèêîì ñàìîñò³éíî ó âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè
ïîðÿäêó.

3. Âñ³ âèòðàòè ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá'ºêòà
ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³
íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ
àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà
"Óêðà¿íà" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% â³ä ö³íè ïðîäàæó
îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

5. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 29 ëèïíÿ 2016 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: ì.Êè¿â, âóë.Àíòîíîâè÷à,172, ê³ìí.817,Òîâàðíà
á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà". Ïî÷àòîê îá 11.00.

6.Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Êàçèìèðà
Ìàëåâè÷à, áóä. 86-Ä, îô³ñ 3.1, Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà
"Óêðà¿íà", â ïîíåä³ëîê-÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³
äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í
ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

7.Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü,áåç ÏÄÂ,ñïëà÷óºòüñÿ
íà ðàõóíîê ¹ 26004160029 â AT"Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü", êîä áàíêó: 380805,
êîä ªÄÐÏÎÓ: 35252391,îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà
"Óêðà¿íà".

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ —233 846,16 ãðèâåíü,ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â
â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26004160029
â AT "Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü", êîä áàíêó: 380805, êîä ªÄÐÏÎÓ: 35252391,
îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà".

9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

10. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ãðóøåâñüêîãî Ìèõàéëà, 3-â, ë³ò. "À".

11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à,áóä.86-Ä,îô³ñ 3.1,Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà
á³ðæà "Óêðà¿íà", òåë.: (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

ÇÀßÂÀ ïðî íàì³ðè
Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ "Ñïåöæèòëîôîíä" (àäðåñà:

âóë. Îáîëîíñüêà, 34, ì. Êè¿â, 04071, òåë. (044) 463-67-30) ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³âë³ ç íàäáóäîâîþ ï³ä

æèòëîâèé áóäèíîê íà âóë. Ïëàòîíà Ìàéáîðîäè, 25-Á (âóë. Ìàíó¿ëüñüêîãî) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì

ÊÌÄÀ â³ä 25.05.2015 ¹506. Ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî 10-òè ïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ç âëàøòóâàííÿì âáóäîâàíèõ

íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü íà 1-ìó ïîâåðñ³ òà êîìïëåêñíèé áëàãîóñòð³é ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿. (Îá'ºêò íå âõîäèòü ó "Ïåðåë³ê âèä³â

ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó", çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 28.08.2013 ¹ 808).

Òðàíñêîðäîííèé âïëèâ â³äñóòí³é.Òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ 100 ðîê³â ³ á³ëüøå.Ïëîùà ä³ëÿíêè 0,041 ãà äîð³âíþº ïëÿì³ çàáóäîâè ³ñíóþ÷îãî

áóäèíêó, ùî ï³äëÿãàº ðåêîíñòðóêö³¿. Ïåðåäáà÷åíî ï³äêëþ÷åííÿ ³íæåíåðíèõ êîìóí³êàö³é îá'ºêòà äî ì³ñüêèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ

çã³äíî ç ÒÓ. Òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷í³, ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³ ³ ³íø³ âèøóêóâàííÿ âèêîíóþòüñÿ ó íåîáõ³äíîìó îáñÿç³. Áóä³âíèöòâî

òà ïîäàëüøà åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêòà íå ïðèçâåäå äî ïîã³ðøåííÿ ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèõ óìîâ.Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè

âèêîíàííÿ ÄÁÍ; ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë; îõîðîíí³, â³äíîâëþâàëüí³ òà çàõèñí³ çàõîäè. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³äâåäåííÿ

ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ñòîê³â äî ì³ñüêî¿ êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³. Íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ â³äñóòí³ äæåðåëà,

ÿê³ çíà÷íî âïëèâàþòü íà êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò.

Âðàõîâóþ÷è òå, ùî íà ä³ëÿíö³ â³äñóòí³ ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà îòî÷óþ÷ó çàáóäîâó, ðîçä³ë ïðîåêòó ÎÂÍÑ íå ðîçðîáëÿâñÿ.

×àñ îçíàéîìëåííÿ ãðîìàäñüêîñò³ 2016 ð³ê.

¹

ç/ï
Íàçâà îá'ºêòà îö³íêè

Ìåòà ïðîâåäåííÿ

îö³íêè

Âàðò³ñòü ðîá³ò,

ãðí/ñòðîê âèêî-

íàííÿ, êàëåí-

äàðíèõ äí³â

Ïåðåìîæåöü

êîíêóðñó

1.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëî-

ùåþ 136,8 êâ.ì, ùî ðîçòàøî-

âàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà, 28

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâà-

òèçàö³¿ øëÿõîì ïðî-

äàæó íà àóêö³îí³

2800/3
ÒÎÂ "ÒÐÈÁÜÞÒ-

ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ"

2.

Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïëî-

ùåþ 212,1 êâ.ì, ùî ðîçòàøî-

âàíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóë. Áîðè÷³â Ò³ê, 20/4, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâà-

òèçàö³¿ øëÿõîì ïðî-

äàæó íà àóêö³îí³

2700/4

ÒÎÂ "Êîíñàë-

òèíãîâèé öåíòð

"ÌÀÐÊÎÍ"

3.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëî-

ùåþ 591,0 êâ.ì, ùî ðîçòàøî-

âàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.

Ìèêîëàé÷èêà ²âàíà (âóë. Ñå-

ðàôèìîâè÷à), 15 à, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâà-

òèçàö³¿ øëÿõîì ïðî-

äàæó íà àóêö³îí³

3550/5
ÒÎÂ "Îö³íêà-

Êîíñàëò"

4.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëî-

ùåþ 478,0 êâ.ì, ùî ðîçòàøî-

âàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

áóëüâ. Ïåðîâà, 2/1, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâà-

òèçàö³¿ øëÿõîì ïðî-

äàæó íà àóêö³îí³

3400/5
ÒÎÂ "Îö³íêà-

Êîíñàëò"

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü— Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë. 454-01-64). Õàðàêòå-
ðèñòèêà îá'ºêò³â îðåíäè: âóë. ²ðï³íñüêà, 68 ë³ò. Á, ² ïîâåðõ, ïëîùà 11,22 êâ. ì. Âàðò³ñòü — 212000,0
ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 1413,33 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; âóë. Áóëãàêîâà, 3 ë³ò. Á, ² ïîâåðõ, ïëîùà 29,64 êâ. ì. Âàðò³ñòü — 526400,0
ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 3509,33 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè.

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëî-
øåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê 450-07-15.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 59-À, ï³äâàë, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 85,6 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ ï³ä ñêëàä (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè
ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî
á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 1353600,00 ãðí.Îðåíäíà
ñòàâêà 8%. Îðåíäíà ïëàòà — 9024,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
"Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà".

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó— ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 235-00-77; 235-53-56.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 67,5 êâ. ì (ê³ìíàòè íà ïåð-
øîìó ïîâåðñ³ ÑØ ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 90) çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Ëàâðñüêà, á. 2), ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ Óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ²íñòè-
òóòñüêà, 24/7), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì îðåíäè òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ çà-
ãàëüíîîñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (ïðèâàòíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä) ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. Ì³ñÿ÷íà îðåíäà ïëàòà 1977,43 ãðí (áåç ÏÄÂ) çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 280-15-39, 253-00-86.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 18,00 êâ.ì, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ áóä³âë³ àìáóëàòîð³¿ êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî

ï³äïðèºìñòâà "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1" Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ïðîñï. Êîñìîíàâòà
Êîìàðîâà, 3, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 4139,00 ãðí
(áåç ÏÄÂ).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1"Ñîëîì'ÿíñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà; 03065, ì. Êè¿â-65, ïðîñïåêò Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, 3, òåë./ôàêñ 408-80-02.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó —10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ
çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåë.: 207-09-31, 207-09-32.

21.07.2016 ðîêó î 19.00 ó ïðèì³ùåíí³ ÇÎØ ¹99 (ì.Êè¿â, âóë.×åðâîíîòêàöüêà,12) â³äáóäóòüñÿ

ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, ùîäî áóä³âíèöòâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 30.

Ïðè ñîá³ ìàòè ïàñïîðò äëÿ ðåºñòðàö³¿ ó÷àñíèê³â çáîð³â.

Îðãàí³çàòîð "²í³ö³àòèâíà ãðóïà ùîäî âèð³øåííÿ ñï³ðíèõ ïèòàíü ïðè ïðîâåäåíí³ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò çà àäðåñîþ: âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 30 â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà", òåë. (044) 331-84-31.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 48456

8 ëèïíÿ 2016 ð.
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ÒÐÀÄÈÖ²¯

Â ÓÊÐÀ¯Í² â³äçíà÷àëè ñòàðîâèí-
íå ñâÿòî ²âàíà Êóïàëà, ÿêå ñèìâî-
ë³çóº íàðîäæåííÿ ë³òíüîãî ñîí-
öÿ — Êóïàëà. Çà ñòàðîâèííèì êà-
ëåíäàðåì ó í³÷ ³ç 6 íà 7 ëèïíÿ ë³-
òî ïåðåõîäèòü ñâîþ ñåðåäèíó é ïî-
âåðòàº íà îñ³íü. Ùå ê³ëüêà äí³â òî-
ìó, ç îãëÿäó íà áåçæàëüíó ñïåêó,
ïîäóìàëîñÿ: ùîñü íå òå ç íàðîä-
íèì êàëåíäàðåì.À îñü ñàìå íà ²âà-
íà Êóïàëà ÷è íå âïåðøå çà áàãàòî
ðîê³â íàðîäí³ ïîâ³ð’ÿ ïî÷èíàþòü
ï³äòâåðäæóâàòèñÿ: óðàãàí ç³ çëè-
âîþ òà îñ³íí³ì øêâàëüíèì â³òðîì
çì³íþâàëèñÿ ÿñíèì ñîíå÷êîì ³ âå-
ñåëêîþ íàä Äí³ïðîì.

Óò³ì, íåïîãîäà íå â³äñàõíóëà
ëþäåé ñâÿòêóâàòè âîãíåùåäðèé
îáðÿä ²âàíà Êóïàëà. Ï³ä âå÷³ð á³-
ëÿ îçåðà Ðàéäóæíå ç³áðàëîñÿ ÷èìà-
ëî íàðîäó. Ñåðåä íèõ ³ îáðàí³ ì³ñ-
öåâîþ ãðîìàäîþ äåïóòàòè Êè¿â-
ðàäè Îëåíà Îâðàìåíêî òà Ñåðã³é
Àðòåìåíêî.

Ìàéñòåð-êëàñè ç ïëåò³ííÿ â³í-
ê³â, äèòÿ÷³ êîíêóðñè òà ³ãðè ç àí³-
ìàòîðàìè, âèñòóïè íàðîäíèõ êî-
ëåêòèâ³â, ÷àð³âíîãî äèòÿ÷îãî äó-
åòó Àäð³àíè òà Ì³äå¿ Íàðóöüêèõ,
ìîëîäîãî òàëàíîâèòîãî ïåäàãîãà,
ëàóðåàòà âñåóêðà¿íñüêèõ òà ì³æ-
íàðîäíèõ êîíêóðñ³â Þë³¿ Ïðîêîï-
÷èê, óêðà¿íñüêîãî êîìïîçèòîðà,

ïîåòà é ñï³âàêà Â’ÿ÷åñëàâà Êóêî-
áè. Òðàäèö³éíî äèïëîìàìè, ãðà-
ìîòàìè òà ïîäÿêàìè â³äçíà÷àëè
íàéàêòèâí³øèõ ìåøêàíö³â Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó òà âèäàòíèõ ëþ-
äåé, ÿê³ ÷èìàëî çðîáèëè ³ ðîáëÿòü
äëÿ ð³äíîãî ì³ñòà.

Ì³æ íàïàäàìè äîùó ó÷àñíèêè
ñâÿòà âîäèëè õîðîâîäè íàâêîëî
Ìàðåíè,ñï³âàëè êóïàëüñüêèõ ï³ñåíü
³ ïðîñòî ñï³ëêóâàëèñÿ ³ç ñóñ³äàìè
íà áåðåç³ ìàëüîâíè÷îãî îçåðà Ðà-
äóíêà. Âñ³ ä³òè íà ñâÿò³ ìàëè çìî-
ãó ïîëàñóâàòè áåçêîøòîâíèì ìî-
ðîçèâîì.

«Ìè ñüîãîäí³ âæå óâîñüìå â³ä-
çíà÷àºìî ñâÿòî ²âàíà Êóïàëà íà
îçåð³ Ðàéäóãà. Ãîòóºìî çàõîäè ³ äëÿ
ä³òåé, ³ äëÿ äîðîñëèõ — âñå ó ñòè-
ë³ íàðîäíèõ òðàäèö³é. Âîãíèùå
îáîâ’ÿçêîâî áóäå! — êàæå ³í³ö³àòîð
³ ãîëîâíèé îðãàí³çàòîð ñâÿòà Îëå-
íà Îâðàìåíêî. — Ëþäè ç íåòåð-
ï³ííÿì ÷åêàþòü öüîãî ñâÿòà. Ùå
ï³ñëÿ Ð³çäâà ïî÷èíàþòü òåëåôî-
íóâàòè é çàïèòóâàòè: «À ùî áóäå
íà Êóïàëà? ß ñàìà ç äèòèíñòâà øó-
êàþ öâ³ò ïàïîðîò³. ² çíàõîäæó! Ãî-
ëîâíå — â³ðèòè! Ñàìå çàâäÿêè öüî-
ìó öâ³òîâ³, ï³äòðèìö³ ðîäèíè é
ãðîìàäè âäàºòüñÿ çä³éñíþâàòè äè-
âà. Îñü, íàïðèêëàä, ìèíóëîãî ë³-
òà íàì óäàëîñÿ â³äðåìîíòóâàòè

ïëÿæ íà îçåð³, âèð³âíÿòè éîãî é
çàâåçòè íîâèé ï³ñîê, âñòàíîâèòè
äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê ³ òåíòè. Êð³ì
òîãî, íàä îçåðîì Ðàéäóãà ç’ÿâèëè-
ñÿ çåëåí³ íàñàäæåííÿ, òóò âñòàíî-
âèëè ëàâî÷êè, ïðîêëàëè ï³øîõ³ä-
í³ äîð³æêè òà îáëàäíàëè îãîðîæ³.
Ðàçîì ³ç Ñåðã³ºì Â³êòîðîâè÷åì Àð-

òåìåíêîì íàì âäàëîñÿ ñòâîðèòè
«ðàéäóæíó ãðîìàäó».

«Ãîëîâíå — öå ïîâàãà äî ëþäè-
íè, äî íàøèõ íàðîäíèõ òðàäèö³é,
äî âèòîê³â äóõîâíîñò³,— äîëó÷àº-
òüñÿ äî ðîçìîâè Ñåðã³é Àðòåìåí-
êî. — ß âïåðøå âèñòóïàþ â ðîë³
ñï³âîðãàí³çàòîðà òàêîãî ñâÿòà. Àëå

ìåí³ ñòðàøåííî ïîäîáàºòüñÿ. Îñî-
áëèâî, êîëè áà÷ó ðàä³ñí³ îáëè÷÷ÿ
ä³òåé. ² çàðàç ÿ çãàäóþ, ÿê ìè â äè-
òèíñòâ³ íà ²âàíà Êóïàëà ñòðèáàëè
â ñåë³ ÷åðåç áàãàòòÿ, ³ í³áè ïîâåð-
òàþñÿ â äèòèíñòâî. ßê ïðåäñòàâ-
íèê ì³ñüêî¿ âëàäè çðîáëþ âñå ìîæ-
ëèâå, ùîá çáåð³ãàòè íàðîäí³ òðà-
äèö³¿. Öå, îêð³ì ðåìîíòó äàõ³â, âè-
ä³ëåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè,
â³äíîâëåííÿ ïàðêó íà Âåðøèãî-
ðè, âèð³øåííÿ ñîòåíü ³íøèõ ïðîá-
ëåì ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîíó. Äó-
õîâíà ñêëàäîâà ïîâèííà ñòîÿòè íà
ïåðøîìó ì³ñö³. Ç öüîãî ïî÷èíàº-
òüñÿ âñå!»

«Ìè ùîðîêó ïðèõîäèìî äî îçå-
ðà ñâÿòêóâàòè ²âàíà Êóïàëà,— ðîç-
ïîâ³äàº ì³ñöåâà ìåøêàíêà Òåòÿ-
íà Ïåòð³âíà.— Ùå â äèòèíñòâ³ íàì
êàçàëè, ùî òðåáà öüîãî äíÿ êóïà-
òèñÿ, ââàæàºòüñÿ, ùî âîäà íåñå
î÷èùåííÿ — ÿê äóø³, òàê ³ ò³ëà,
êð³ì òîãî, ïîçáàâëÿº â³ä çìîðøîê».
Ââàæàëîñÿ, ùî íà Êóïàëà ç âîäîéì
âèõîäèòü óñÿ íå÷èñòà ñèëà, ðóñàë-
êè, ³ âîíè ñòàþòü áåçïå÷íèìè äëÿ
êóïàííÿ. Îäíèì ³ç íàéá³ëüø âàæ-
ëèâèõ îáðÿä³â ó öåé äåíü º ïåðå-
ñòðèáóâàííÿ ÷åðåç êóïàëüñüêå âîã-
íèùå.Àäæå òîé, õòî ñòðèáíå íàéâè-
ùå, áóäå á³ëüø âäàëèì, çäîðîâ³-
øèì ³ ùàñëèâ³øèì».

Çà ïîâ³ð’ÿìè, íåçàì³æí³ ä³â÷à-
òà, ÿê³ õî÷óòü çíàéòè ñîá³ ïàðó,
ïëåëè â³íêè, ÿê³ ïîò³ì çáåð³ãàëè
âåñü ð³ê. Ââàæàëîñÿ, ùî â³íîê âè-
ñòóïàº â ðîë³ îáåðåãà ³ çàõèñòèòü áó-
äèíîê â³ä ïðîíèêíåííÿ çëèõ ñèë
³ âîðîã³â. Äåíü ²âàíà Êóïàëè ïîºä-
íàâ ó ñîá³ íàðîäí³ ãóëÿííÿ ³ ãëè-
áîêèé ñàêðàëüíèé ñåíñ — öå ñâÿ-
òî îñï³âóº ÷àñ ðîêó, êîëè Ñîíöå
íàáèðàº ïîâíó ñèëó ³ ÷îëîâ³÷å íà-
÷àëî, ÿêå âîíî óîñîáëþº, ç’ºäíóº-
òüñÿ ç æ³íî÷èì. Ââàæàºòüñÿ, ùî â
äåíü Êóïàëà â³äáóâàºòüñÿ ç’ºäíàí-
íÿ Íåáà ³ Çåìë³, Âîãíþ ³ Âîäè.

ßê íàäâîð³ ñïîíî÷³ëî, çàãîð³-
ëîñÿ íà áåðåç³ ñîëîì’ÿíå îïóäàëî
Ìàðåíè. ² ïîïëèâëè âîäîþ â³íêè.
Íà ùàñòÿ, íà äîëþ... �

Ó í³÷ ³ç 6 íà 7 ëèïíÿ â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àëè ñòàðîâèííå ñâÿòî ²âàíà Êóïàëà, ÿêå
ñèìâîë³çóº íàðîäæåííÿ ë³òíüîãî ñîíöÿ – Êóïàëà

Çà ïîâ³ð’ÿìè, íåçàì³æí³ ä³â÷àòà, ÿê³ õî÷óòü çíàéòè ñîá³ ïàðó, ïëåëè â³íêè, ÿê³
ïîò³ì çáåð³ãàëè âåñü ð³ê

6 ëèïíÿ íà ìàñèâ³ Ðàéäóæíèé á³ëÿ îçåðà Ðàäóíêà çà ï³äòðèì-

êè äåïóòàò³â Êè¿âðàäè Îëåíè Îâðàìåíêî ³ Ñåðã³ÿ Àðòåìåíêà

â³äáóëèñÿ òðàäèö³éí³ íàðîäí³ ãóëÿííÿ ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ

²âàíà Êóïàëà.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Êóïàëüñüê³
âîãí³ íà îçåð³
Ðàéäóæíå

Ó÷àñíèêè ñâÿòà âîäèëè õîðîâîäè íàâêîëî îïóäàëà Ìàðåíè, ñï³âàëè êóïàëüñüêèõ ï³ñåíü ³ ïðîñòî ñï³ëêóâàëèñÿ ç ñóñ³äàìè 
íà áåðåç³ ìàëüîâíè÷îãî îçåðà

Çà ï³äòðèìêè äåïóòàò³â Êè¿âðàäè Îëåíè Îâðàìåíêî ³ Ñåðã³ÿ Àðòåìåíêà â³äáóëèñÿ íàðîäí³
ãóëÿííÿ ç íàãîäè ñâÿòà ²âàíà Êóïàëà íà îçåð³ Ðàéäóæíîìó
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