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Ç ïî÷àòêó ðîêó â ì³ñò³
äåìîíòîâàíî 
ïîíàä òèñÿ÷ó 
íåçàêîííèõ ÌÀÔ³â

Ïðî öå â ³íòåðâ’þ òåëåêàíàëó «Êè¿â»

çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî. Â³í

çàóâàæèâ, ùî íèçêà ÌÀÔ³â âñòàíîâ-

ëåí³ íà òàê çâàíèõ «÷åðâîíèõ ë³í³ÿõ»

³ çàâàæàþòü â³ëüíîìó ïåðåñóâàííþ

ëþäåé. «ÌÀÔè ïñóþòü çîâí³øí³é âè-

ãëÿä ñòîëèö³. ² íàøå çàâäàííÿ—íàâåñ-

òè ëàä, ùîá Êè¿â íå âèãëÿäàâ ÿê áà-

çàð. Çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2016 ðîêó äå-

ìîíòîâàíî 1 039 ñïîðóä, ÿê³ áóëè

âñòàíîâëåí³ íåçàêîííî»,— çàçíà÷èâ

ì³ñüêèé ãîëîâà.

Âñüîãî, çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Êëè÷-

êà, â ñòîëèö³ ñüîãîäí³ áëèçüêî 11 òè-

ñÿ÷ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä, ç ÿêèõ ëåãàëü-

íèõ — 6,5 òèñÿ÷. Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî

çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ÌÀÔ³â íåçàêîííî

ï³äêëþ÷àþòüñÿ ³ êîðèñòóþòüñÿ ìåðå-

æàìè åëåêòðîåíåðã³¿, íå ñïëà÷óþòü

ïîäàòêè. «Ï³äòðèìêè òàêîìó á³çíåñó

íå áóäå.Ìè äåìîíòóºìî òàê³ ÌÀÔè. Àëå

íàøòîâõóºìîñÿ íà ñóïðîòèâ. Öå íå-

ïðàâèëüíî,êîëè äåê³ëüêà äåñÿòê³â ëþ-

äåé ïåðåêðèâàþòü âóëèö³, âèìàãàþ÷è

íå ÷³ïàòè íåçàêîíí³ ÌÀÔè»,—ñêàçàâ

Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷. Â³í íàãîëî-

ñèâ,ùî ïîë³ö³ÿ â ðàìêàõ çàêîíó ïîâèí-

íà ðåàãóâàòè íà ïîä³áí³ ä³¿.

Ìåð Êèºâà òàêîæ äîäàâ, ùî âëàñ-

íèêè íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ ÌÀÔ³â

ìîæóòü ïåðåíåñòè ñïîðóäè â ³íø³ ì³ñ-

öÿ,ÿê³ ïðèñòîñîâàí³ äëÿ çàêîííî¿ òîð-

ã³âë³. «Ìè ÷³òêî àðãóìåíòóºìî ñâîþ

ïîçèö³þ. Íàøå çàâäàííÿ — çðîáèòè

Êè¿â ïðèâàáëèâèì ì³ñòîì.Òàì,äå ñïî-

ðóäè âñòàíîâëåí³ çàêîííî, âîíè ïî-

âèíí³ ìàòè íàëåæíèé âèãëÿä òà íàäà-

âàòè ÿê³ñíèé ñåðâ³ñ»,—íàãîëîñèâ Â³-

òàë³é Êëè÷êî.

Êè¿â ñâÿòêóâàòèìå 
Äåíü Óêðà¿íñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî ïðàïîðà

22 ëèïíÿ á³ëÿ ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿ íà âó-

ëèö³ Õðåùàòèê,36 â³äáóäóòüñÿ óðî÷èñ-

òîñò³ ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Óêðà¿í-

ñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïðàïîðà.Â³äïî-

â³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ Êè¿â-

ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ó÷àñòü ó ñâÿòêóâàíí³ â³çüìóòü ïðåä-

ñòàâíèêè ÊÌÄÀ, êåð³âíèöòâî òà äå-

ïóòàòè Êè¿âðàäè.

Íàãàäàºìî, ùî öüîãî ðîêó âèïîâ-

íþºòüñÿ 26-òà ð³÷íèöÿ ï³äíÿòòÿ óêðà-

¿íñüêîãî ïðàïîðà â Êèºâ³. ßê â³äîìî,

24 ëèïíÿ 1990 ðîêó íà ôëàãøòîö³ á³-

ëÿ áóäèíêó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè áó-

ëî ï³äíÿòî ñèíüî-æîâòèé ïðàïîð. Öÿ

ïîä³ÿ ìàëà çíà÷íå äóõîâíå,ìîðàëüíå

³ ïîë³òè÷íå çíà÷åííÿ,àäæå ðåàë³çóâà-

ëîñü ³ñòîðè÷íå ïðàãíåííÿ óêðà¿íñüêî-

ãî íàðîäó çáóäóâàòè ñâîþ âëàñíó äåð-

æàâóòà â³äðîäèòè íà øëÿõó äî ö³º¿ âå-

ëèêî¿ ìåòè íàö³îíàëüíó ñèìâîë³êó.

Ó 1996 ðîö³ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà-

¿íè ñòÿã ³ç äâîõ ð³âíîâåëèêèõ ãîðè-

çîíòàëüíèõ ñìóã ñèíüîãî ³ æîâòîãî

êîëüîð³â çàòâåðäæåíî ÿê Äåðæàâíèé

Ïðàïîð Óêðà¿íè.

íîâèíè

ÙÎ ÌÎÆÅ ÁÓÒÈ êðàùå, àí³æ
ïðîâåñòè âèõ³äíèé äåíü ó ñ³ìåé-
íîìó êîë³? Ïðàâèëüíî: ïðîâåñòè
éîãî àêòèâíî òà ùå é íà ñâ³æîìó
ïîâ³òð³. Òàêó ìîæëèâ³ñòü ìàëè óñ³
ðîäèíè, õòî íå ïîë³íóâàâñÿ ³ ïðèé-
øîâ ó ñóáîòó â ïàðê «Ïåðåìîãà»,
ðîçòàøîâàíèé ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³. Òóò áóëè ðîçâàãè
íà áóäü-ÿêèé ñìàê: ôóòáîë, áàñ-
êåòáîë, ñòðèáêè íà áàòóò³, ö³êàâ³
åñòàôåòè. Ãîëîâíå, ùîá ñèë âè-
ñòà÷èëî. Âò³ì, êîëè âòîìà áðàëà
ñâîº, â³äâ³äóâà÷³ íå éøëè íà ñóñ³ä-
í³ ëàâî÷êè, à ïîñï³øàëè íà îäèí
³ç ÷èñëåííèõ ìàéñòåð-êëàñ³â. Ñòâî-
ðèòè íàìèñòî äëÿ êîãîñü ³ç ÷ëåí³â

ðîäèíè àáî æ êóìåäíîãî â³òðÿ÷-
êà, íàìàëþâàòè ïðåêðàñíèé ïåé-
çàæ, ñïëåñòè ñîá³ ãàìàíöÿ — âñå öå
ðàçîì ñòâîðþâàëî íåçàáóòíþ àò-
ìîñôåðó Family Day, ³ ñàìå öèì
ôåñòèâàëü ïðèâàáëþº êèÿí òà ãîñ-
òåé ì³ñòà. «Ñþäè ìè ïðèéøëè
âäðóãå, — ðîçïîâ³äàº ìàòè äâîõ
ä³òåé Ìàðèíà Ãîðä³ºíêî. — Ìè-
íóëîãî ðàçó íàì íå âäàëîñÿ «âè-
òÿãòè» òàòà íà öå ñâÿòî. Îäíàê
öüîãî ðàçó ìè éîãî òàêè âìîâèëè.
Òåïåð íàì äîâîäèòüñÿ éîãî ïî-
âñþäè øóêàòè, àäæå éîìó ïðè-
ïàëè äî äóø³ àáñîëþòíî óñ³ àê-
òèâíîñò³, íàâ³òü ò³, äëÿ ÿêèõ â³í
çàâåëèêèé. Çäàºòüñÿ, ùî íàñòóï-

íîãî ðàçó âæå â³í áóäå íàñ âìîâ-
ëÿòè ïðèéòè, à íå íàâïàêè».

Îäíèì ³ç íàéïîïóëÿðí³øèõ
ì³ñöü ôåñòèâàëþ áóëà ÿòêà ç äâî-
ìà ìîëîäèìè â÷åíèìè, ÿê³ ïîêà-
çóâàëè ö³êàâ³ õ³ì³÷í³ òà ô³çè÷í³
äîñë³äè. Ä³çíàòèñü, ÿê ðîáèòüñÿ
ãàçèðîâêà àáî ïîáà÷èòè, ÿê «òàí-
öþº» âîãîíü, ìîæíà áóëî ñàìå òóò.
«Äóæå ñïîäîáàâñÿ äîñë³ä ³ç òðóá-
êîþ Ðóáåíñà, äå ï³ä ä³ºþ çâóê³â
âîãîíü ñïàëàõóâàâ ï³ä ðèòì áà-
ñ³â. Îñîáëèâî ñì³øíî áóëî, êîëè
îäèí ³ç â÷åíèõ ââ³ìêíóâ «Ìàðø
²ìïåð³¿» ç ô³ëüìó «Çîðÿí³ â³éíè»,
³ ïîëóì’ÿ òî ï³äí³ìàëîñÿ, òî îïóñ-
êàëîñÿ ï³ä öþ ìóçèêó», — çàõîï-
ëåíî ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» 12-
ð³÷íèé øêîëÿð Â³òàë³é Ãîëóá.

Ò³ â³äâ³äóâà÷³, ÿê³ áîäàé íà ìèòü
õîò³ëè äîòîðêíóòèñÿ äî ÷àñ³â ñëà-
âåòíî¿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, ìàëè çìî-
ãó ïåðåâäÿãíóòèñÿ ó ñïðàâæí³ ëè-
öàðñüê³ îáëàäóíêè. «Âàæêóâàòî,
àëå íàä³éíî», — çí³ìàþ÷è çàë³çí³
øîëîì òà ðóêàâè÷êè, ðåçþìóâàâ
6-ð³÷íèé Ìèêîëêà. À äëÿ òèõ, õòî
çà ðîáî÷èé òèæäåíü íàêîïè÷èâ â
ñîá³ íåãàòèâí³ åìîö³¿, áóëî ñòâî-
ðåíî ïðîñòî â³äì³ííèé «àíòèñòðåñ»
³ç ê³ëüêîìà äåñÿòêàìè áàðàáàí³â.

Áàæàþ÷èõ âèïóñòèòè ïàð âèÿâè-
ëîñÿ íàñò³ëüêè áàãàòî, ùî íàâ³òü
óòâîðèëàñÿ ÷åðãà. Ö³êàâî, ùî îð-
ãàí³çîâàíèé äëÿ ä³òåé «ìóçè÷íèé
êëàñ» ïðèïàâ äî äóø³ é äîðîñëèì,
ÿê³ íå â³äìîâëÿëè ñîá³ ó çàäîâî-
ëåíí³ â³ä äóø³ ïîãóïàòè ó áàðà-
áàíè.

À ñåðåä íàøèõ ÷àð³âíèõ êèÿíîê
íåàáèÿêèé àæ³îòàæ âèêëèêàâ ñòåíä
³ç ïðîôåñ³éíèì â³çàæèñòîì. ßê
ïðàâèëüíî ï³ä³áðàòè òóø, ïîìà-
äó, òîíàëüíèé êðåì — ïîðàäè ç
óñ³õ öèõ ïèòàíü æ³íêè ìàëè çìî-
ãó îòðèìàòè áåçêîøòîâíî. Òîæ íå
äèâóéòåñÿ, ÿêùî âæå çàâòðà âàøà
ïîäðóãà êàðäèíàëüíî çì³íèòü
³ì³äæ,çíàéòå —âîíà áóëà íà Family
Day. À ùå íà ôåñòèâàë³ ìîæíà áó-
ëî çðîáèòè àêâàãðèì, ïåðåâò³ëè-
òèñÿ ó ï³ðàò³â, ïîñòð³ëÿòè ç ëóêà,
çðîáèòè ìàãí³ò ³ç âëàñíîþ ñâ³ò-
ëèíîþ ³ áàãàòî-áàãàòî ³íøîãî —
óñüîãî íå ïåðåë³÷èòè. Òîæ, ÿêùî
âè ç òèõ ÷è ³íøèõ ïðè÷èí íå çìîã-
ëè â³äâ³äàòè Family Day íå çàñìó-
÷óéòåñü— âæå ó âåðåñí³ ôåñòèâàëü
çíîâó çàïðîñèòü óñ³õ îõî÷èõ ³ ó âàñ
áóäå ÷óäîâà íàãîäà íàäîëóæèòè
âòðà÷åíå. Ãîëîâíå — â³çüì³òü ç ñî-
áîþ âàøó ðîäèíó! �

Ñ³ìåéíèé äåíü ó ïàðêó
«Ïåðåìîãà»
� Ï³ä ÷àñ ðîäèííîãî ôåñòèâàëþ â³äâ³äóâà÷³ áðàëè ó÷àñòü ó ð³çíîìàí³òíèõ çìàãàííÿõ,

ìàéñòåð-êëàñàõ, ôîòîñåñ³ÿõ

Ìèíóëî¿ ñóáîòè òèñÿ÷³ êèÿí ìàëè ÷óäîâó íàãîäó
ñêðàñèòè ñâ³é ñ³ìåéíèé â³äïî÷èíîê íå ëèøå âåñå-
ëî, à é ñìà÷íî. Ó ïàðêó «Ïåðåìîãà» âæå â÷åòâåðòå
ïðîéøîâ ôåñòèâàëü Family Day. Çâàæàþ÷è íà âå-
ëè÷åçíó ïîïóëÿðí³ñòü çàõîäó, îðãàí³çàòîðè îá³öÿ-
þòü âæå ó âåðåñí³ ïðîâåñòè â ñòîëèö³ ÷åðãîâå ðî-
äèííå ñâÿòî.

Îëåêñàíäð ÏÈÐËÈÊ, Äàðèíà ÒÓÐÓÊÀËÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó ð³çíîìàí³òíèõ êîíêóðñàõ ³ çìàãàííÿõ, ùî â³äáóëèñÿ â ðàìêàõ ÷åòâåðòîãî ôåñòèâàëþ Family Day, â ïàðêó «Ïåðåìîãà» ðàçîì ³ç ä³òëàõàìè âèñòóïàëè ³ áàòüêè 
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Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ðîáîòà ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí
ïðîâîäèòüñÿ ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî
çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí», Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 07.02.2008 ¹109/2008 «Ïðî ïåð-
øî÷åðãîâ³ çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ òà ãàðàíòóâàííÿ êîíñòèòóö³éíîãî
ïðàâà íà çâåðíåííÿ äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ» (äàë³ — Óêàç), ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, óêàçàìè ³ ðîçïîðÿäæåí-
íÿìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè ³ ðîçïîðÿäæåííÿìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè, ðîçïîðÿäæåííÿìè êåð³âíèöòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
òà ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ùî ðåãëàìåíòóþòü ðîáîòó ³ç çâåðíåí-
íÿìè ãðîìàäÿí.

Äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2016 ðîêó íàä³éøëî
18436 çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ç íèõ ïèñüìîâèõ — 10477, óñíèõ — 7959 (çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ
2015 ðîêó â³äïîâ³äíî — 14014, ç íèõ ïèñüìîâèõ — 6516, óñíèõ — 7498). Ó ïîð³âíÿíí³ ç
ìèíóëèì ðîêîì çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü çá³ëüøèëàñü íà 4422 çâåðíåííÿ, àáî íà 31,6%.

Ç óñ³õ çâåðíåíü, ùî íàä³éøëè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó 1 ï³â-
ð³÷÷³ 2016 ðîêó óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí âçÿòî íà êîíòðîëü 10380 çâåð-
íåíü, àáî 56,3%.

Çà çâ³òíèé ïåð³îä äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íàä³éøëî 2380 êî-
ëåêòèâíèõ çâåðíåíü, ÷àñòêà ÿêèõ ñêëàäàº 12,9% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. Ó ïîð³âíÿíí³ ç àíà-
ëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü çá³ëüøè-
ëàñü íà 565 çâåðíåíü, àáî íà 31,1%.

Çíà÷íó ê³ëüê³ñòü êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü ñêëàäàþòü ïèòàííÿ îïëàòè êâàðòèð òà êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã, âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â, áëàãîóñòðîþ, ðîáîòè ÆÅÊ³â, ðîáîòè ë³ôò³â,
ïîòî÷íîãî ðåìîíòó áóäèíê³â, ðåìîíòó ñàíòåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ òà êîìóí³êàö³é, íåçà-
äîâ³ëüíîãî òåïëîïîñòà÷àííÿ òà îïàëåííÿ, ðåìîíòó äàõ³â, íåçãîäè ³ç áóä³âíèöòâîì, äå-
ìîíòàæó ÌÀÔ³â, ä³ÿëüíîñò³ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â, îõîðîíè ë³ñ³â òà çåëåíèõ íàñàäæåíü, ðî-
áîòè äèòÿ÷èõ çàêëàä³â òà çàêëàä³â îñâ³òè, â³äì³íè ïðèéíÿòèõ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ
ð³øåíü òîùî.

Ç óðàõóâàííÿì êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çâåðíóëîñü 99332 ãðîìàäÿíèíà, ÿê³ ïîðóøèëè 25713 ïèòàíü. Çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìè-
íóëîãî ðîêó, ç óðàõóâàííÿì êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü, äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ çâåðíóëîñü 82354 ãðîìàäÿíèíà.

Çà çâ³òí³é ïåð³îä äî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí íàä³éøîâ 71 ëèñò ç ïî-
äÿêàìè êåð³âíèöòâó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ãðîìàäÿíè âèñëîâëþâà-
ëè âäÿ÷í³ñòü ïåðåâàæíî ç òàêèõ ïèòàíü: âèð³øåííÿ ïèòàíü êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà,
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, íàäàííÿ áåçêîøòîâíî¿ þðèäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè, âåòåðèíàð³¿, ïðàöåâëàøòóâàííÿ, îôîðìëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ òà ³í.

Ãðîìàäÿíè çâåðòàëèñÿ ïåðåäóñ³ì ³ç çàÿâàìè ùîäî âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ æèòòºâèõ
ïèòàíü (93,7%), ñêàðãàìè (6,2%), ïðîïîçèö³ÿìè ³ çàóâàæåííÿìè (0,1%).

Çà çâ³òíèé ïåð³îä ³ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü áåçïîñåðåäíüî â³ä ãðîìàäÿí íà-
ä³éøëî 75,0%. Äëÿ ðîçãëÿäó çà íàëåæí³ñòþ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ ïåðåäàíî: ³ç Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè — 8,8%, â³ä íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà-
¿íè — 2,7%, ç Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè — 2,7%, ç Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè — 2,4%, ç Ãå-
íåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè, ì³ñüêî¿ òà ðàéîííèõ ïðîêóðàòóð — 2,0%, ç ³íøèõ îðãàí³â äåð-
æàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, óñòàíîâ — 6,4% çâåðíåíü ãðîìàäÿí.

Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü íàä³éøëà â³ä ìåøêàíö³â Äàðíèöüêîãî (10,5%) òà Äí³ï-
ðîâñüêîãî (9,7%) ðàéîí³â, íàéìåíøå — â³ä ìåøêàíö³â Ïå÷åðñüêîãî (6,7%) òà Ïîä³ëüñüêî-
ãî ðàéîí³â (6,1%).

ßê ñâ³ä÷èòü àíàë³ç, ñåðåä îñíîâíèõ ïèòàíü, ùî ïîðóøóþòü ãðîìàäÿíè, ÷³ëüíå ì³ñöå
çàéìàþòü ïèòàííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà — 33,1%, ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
ñêëàäàþòü 19,3%, ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí, ðåë³ã³ÿ òà ì³æêîíôåñ³éí³ â³ä-
íîñèíè — 6,6%, æèòëîâ³ ïèòàííÿ — 5,7%, ïèòàííÿ åêîíîì³÷íî¿, ö³íîâî¿, ³íâåñòèö³éíî¿,
çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿, ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè òà áóä³âíèöòâà, ï³äïðèºìíèöòâà — 5,7%,
ïèòàííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ — 4,6% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äñóìêè ðîáîòè ³ç ðîçãëÿäó
çâåðíåíü ãðîìàäÿí â àïàðàò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2016 ðîêó
Ïèòîìà âàãà çâåðíåíü, ùî íàä³éøëè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñò-

ðàö³¿ áåçïîñåðåäíüî â³ä ãðîìàäÿí, îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, óñòàíîâ çà ïåð³îä ç 01.01.2016 äî 30.06.2016

Ïèòîìà âàãà çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ùî íàä³éøëè íà àäðåñó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ïåð³îä ç 01.01.2016 äî 30.06.2016 â ðîçð³ç³ ðàéîí³â

Îñíîâí³ ïèòàííÿ, ùî ïîðóøóâàëè ãðîìàäÿíè ó ñâî¿õ çâåðíåííÿõ äî Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ïåð³îä ç 01.01.2016 äî 30.06.2016

Ïèòîìà âàãà çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ùî íàä³éøëè íà àäðåñó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ïåð³îä ç 01.01.2016 äî 30.06.2016

Çàÿâè, êëîïîòàííÿ

Íàðîäí³ äåïóòàòè

Æèòëîâà ïîë³òèêà
5,7 %
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Íàéá³ëüøå çà çâ³òí³é ïåð³îä 2016 ðîêó êèÿí òóðáóâàëè òàê³ ïèòàííÿ:
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ — 33,1% (íàé÷àñò³øå ïîðóøóâàëèñü

ïèòàííÿ ùîäî îïëàòè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (1266 ïèòàíü, àáî 14,9%), áëà-
ãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ (1059 ïèòàíü, àáî 12,4%), ðåìîíòó áóäèíê³â, äàõ³â, ðåêîí-
ñòðóêö³¿ áóäèíê³â (782 ïèòàííÿ, àáî 9,2%), îïàëåííÿ òà íåçàäîâ³ëüíîãî òåïëîïîñ-
òà÷àííÿ (670 ïèòàíü, àáî 7,9%), ðîáîòè ÆÅÊ³â (491 ïèòàííÿ, àáî 5,8%), âñòàíîâ-
ëåííÿ ë³÷èëüíèê³â (408 ïèòàíü, àáî 4,8%),

ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ñêëàäàþòü 19,3% (íàé÷àñò³øå ãðîìàäÿíè çâåðòàëèñü ç ïè-
òàíü íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ òà ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè (4102 ïèòàííÿ, àáî 82,6%),
ïðèçíà÷åííÿ òà âèïëàòè ïåíñ³é (119 ïèòàíü, àáî 2,4%), íàäàííÿ ñóáñèä³¿ (119 ïè-
òàíü, àáî 2,4%) òà âèïëàòà ð³çíèõ äîïîìîã (109 ïèòàíü, àáî 2,2%),

æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ñêëàäàþòü 5,7% (ãðîìàäÿíè íàé÷àñò³øå ïîðóøóâàëè
ïèòàííÿ ùîäî íàäàííÿ æèòëà (627 ïèòàíü, àáî 42,9%), íàäàííÿ æèòëà íà ï³ëüãî-
âèõ óìîâàõ (306 ïèòàíü, àáî 20,9%), íàäàííÿ ñëóæáîâîãî òà ñîö³àëüíîãî æèòëà (71
ïèòàííÿ, àáî 4,9%), â³äñåëåííÿ ç àâàð³éíèõ òà ñòàðèõ áóäèíê³â (56 ïèòàíü, àáî
3,8%), ïðèâàòèçàö³¿ æèòëà ó áóäèíêàõ òà ãóðòîæèòêàõ (47 ïèòàíü, àáî 3,2%),

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñòàíîâëÿòü 4,6% (ãðîìàäÿíè íàé÷àñò³øå ïîðóøóâàëè ïèòàí-
íÿ íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè íà ë³êóâàííÿ, îçäîðîâëåííÿ, ïðèäáàííÿ ë³ê³â
(538 ïèòàíü, àáî 45,8%), íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè (216 ïèòàíü, àáî 18,4%), ä³-
ÿëüíîñò³ ìåäè÷íèõ óñòàíîâ (130 ïèòàíü, àáî 11,1%), çàáåçïå÷åííÿ ìåäèêàìåíòà-
ìè (70 ïèòàíü, àáî 6,0%) òà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ (46 ïèòàíü, àáî 3,9%).

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ 2016 ðîêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíà÷íå çá³ëü-
øåííÿ çâåðíåíü ãðîìàäÿí ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí, ðåë³ã³¿ òà ì³æ-
êîíôåñ³éí³ â³äíîñèíè — 1706 çâåðíåíü (çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2015 ðîêó â³äïîâ³äíî —
45). Ïðè÷èíîþ çíà÷íîãî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü ãðîìàäÿí ³ç çàçíà÷åíèõ
ïèòàíü º íàäõîäæåííÿ çâåðíåíü ç ï³äòðèìêîþ â³äêðèòîãî çâåðíåííÿ â³ðóþ÷èõ êà-
íîí³÷íî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè äî âëàäè äåðæàâè, íåçãîäè ³ç ìîæëèâèì
ðîçïàëåííÿì ðåë³ã³éíî¿ âîðîæíå÷³ òà çàïîá³ãàííþ çàõîïëåííþ õðàì³â.

Îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí êåð³âíèöòâîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðî-
ìàäÿí» òà ãðàô³êà ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî òà âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, çàòâåð-
äæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ.

Ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2016 ðîêó îñîáèñòî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â. Â.
ïðèéíÿòî 164 ãðîìàäÿíèíà, ÿê³ ïîäàëè 182 çâåðíåííÿ. Âñ³ çâåðíåííÿ ïåðåáóâà-
þòü íà îñîáèñòîìó êîíòðîë³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Êëè÷êà Â. Â. äî ¿õ îñòà-
òî÷íîãî âèð³øåííÿ. Îñîáèñòèé ïðèéîì Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êà Â. Â.
â³äâ³äàëî: ðîäè÷³ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ — 21 îñîáè, ³íâàë³äè ×ÀÅÑ — 9 îñ³á, ÷ëåíè áàãà-
òîä³òíèõ ðîäèí — 4 îñîáè, ó÷àñíèê ÀÒÎ — 4 îñîáè, ³íâàë³äè â³éíè — 3 îñîáè, ³íâà-
ë³äè ²² ãðóïè — 3 îñîáè, äèòèíà â³éíè — 2 îñîáè, ³íâàë³äè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-
íè — 2 îñîáè, âåòåðàíè ïðàö³ — 1 îñîáà, îäèíîêà ìàòè — 1 îñîáà, ó÷àñíèê áîéîâèõ
ä³é — 1 îñîáà. Âñ³ çâåðíåííÿ îïðàöüîâàíî â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ç 01.01.2016 äî 31.06.2016 ïåðøèì çàñòóïíèêîì, çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà êåð³âíèêîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâåäåíî
52 îñîáèñòèõ ïðèéîìè ãðîìàäÿí, íà ÿêèõ ïðèéíÿòî 153 ãðîìàäÿíèíà òà ïðîâåäå-
íî 13 âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, íà ÿêèõ ïðèéíÿòî 31 ãðîìàäÿíèíà.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåííÿ îñîáèñòèõ âè¿çíèõ ïðèéîì³â ïåðøèì çàñòóïíè-
êîì, çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà êåð³âíè-
êîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîì³ñÿ÷íî ãîòóºòüñÿ òà äîïîâ³äàºòüñÿ ãîëîâ³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Çà ðåçóëüòàòàìè äîïîâ³ä³ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ
íàäàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ.

Çà ïåð³îä ç 01.01.2016 äî 30.06.2016 ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâåäåíî 20 ïðÿìèõ («ãàðÿ÷èõ») òåëåôîííèõ ë³í³é, ï³ä ÷àñ ÿêèõ
çâåðíóëîñÿ 20 ãðîìàäÿí. Íà ³íôîðìàö³þ, ùî íàä³éøëà â³ä ãðîìàäÿí ï³ä ÷àñ ïðÿ-
ìèõ («ãàðÿ÷èõ») òåëåôîííèõ ë³í³é, ó ðàç³ ïîòðåáè, ãîòóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ äîðó÷åí-
íÿ òà çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ çàÿâíèêàì íàäàºòüñÿ ïèñüìîâà â³äïîâ³äü.

Ãðàô³êè îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí òà ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ («ãàðÿ÷èõ») òåëå-
ôîííèõ ë³í³é êåð³âíèöòâîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ ³íôîð-
ìóâàííÿ ãðîìàäÿí ðîçì³ùåíî ó ãðîìàäñüê³é ïðèéìàëüí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³í-
ôîðìàö³¿ òà îïóáë³êîâàíî ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, çîêðåìà, ó ãàçåò³ «Õðå-
ùàòèê».

Â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â. Â.
25.12.2015 íà âèêîíàííÿ Óêàçó, ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðî-
ìàäÿí àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâîäÿòüñÿ âè¿çí³ äí³ êîíòðîëþ ó ðàéîííèõ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, ï³ä ÷àñ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïåðåâ³ðêà ñòàíó âè-
êîíàííÿ äîðó÷åíü, íàäàíèõ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Ó ïåð-
øîìó ï³âð³÷÷³ 2016 ðîêó ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí
ïðîâåäåíî 63 äí³ êîíòðîëþ ó ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ,
ï³ä ÷àñ ÿêèõ ïåðåâ³ðåíî âèêîíàííÿ 68 çâåðíåíü. Ó äåíü êîíòðîëþ ïðàö³âíèê
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí ñï³ëüíî ç ïðåäñòàâíèêàìè ðàéîííèõ â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà ¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âè¿æäæàº çà
êîíêðåòíèìè àäðåñàìè, âêàçàíèìè ó çâåðíåííÿõ ãðîìàäÿí, òà ïåðåâ³ðÿº ä³éñ-
íèé ñòàí âèêîíàííÿ äîðó÷åíü êåð³âíèöòâà. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ äíÿ êîí-
òðîëþ ñêëàäàþòüñÿ àêòè, îäèí ç ÿêèõ íàäàºòüñÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ äí³â êîíòðîëþ êåð³âíèêó àïàðàòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) Áîíäàðåíêó Â. Â. ùîì³ñÿ÷íî ãîòóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, íà ÿêó íàäàþòüñÿ â³ä-
ïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ.

Ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2016 ðîêó â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì
ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â. Â. 25.12.2015 íà âèêîíàííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî Óêàçó,
ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí ïðîâåäåíî ïåðåâ³ðêè îð-
ãàí³çàö³¿ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí, îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî
ïðèéîìó ãðîìàäÿí, ñòàíó âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìà-
äÿí ó íàñòóïíèõ äåïàðòàìåíòàõ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿): îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó, ì³ñòî-
áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè (äâ³÷³), òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, åêîíîì³êè òà ³í-
âåñòèö³é, ô³íàíñ³â, ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà (äâ³÷³), âíóòð³ø-
íüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó, ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é, êóëüòóðè, æèòëî-

âî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â, êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè, óïðàâë³íí³ (²í-
ñïåêö³¿) ñàìîâðÿäíîãî êîíòðîëþ, Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿ òà ó äåñÿòè ðàéîí-
íèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ: Ãîëîñ³¿âñüê³é, Äàðíèöüê³é, Äåñíÿí-
ñüê³é, Äí³ïðîâñüê³é, Îáîëîíñüê³é, Ïå÷åðñüê³é, Ïîä³ëüñüê³é, Ñâÿòîøèíñüê³é, Ñîëî-
ì’ÿíñüê³é òà Øåâ÷åíê³âñüê³é. Âñüîãî ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2016 ðîêó ïðîâåäåíî 26
ïåðåâ³ðîê. Çà ¿õ ðåçóëüòàòàìè êåð³âíèêîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Áîíäàðåíêîì Â. Â. íà-
äàíî äîðó÷åííÿ ïðî âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî ïîêðàùåííÿ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðî-
ìàäÿí, çîêðåìà, ï³äâèùåííÿ ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á ïðè
ðîçãëÿä³ çâåðíåíü ãðîìàäÿí, íåóõèëüíîãî âèêîíàííÿ íîðì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çâåð-
íåííÿ ãðîìàäÿí». Ó ïîäàëüøîìó â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà áóäå ïðîäîâæåíî ïðîâå-
äåííÿ òàêèõ ïåðåâ³ðîê.

Íà âèêîíàííÿ àáçàöó 3 ïóíêòó 2 Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 07.02.2008
¹ 109/2008 ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2016 ðîêó â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, çàòâåðäæåíîãî Êè-
¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â. Â. 25.12.2015 íà âèêîíàííÿ âèùåçàçíà÷åíî-
ãî Óêàçó, ïåðåä Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â. Â. çâ³òóâàëè êåð³âíèêè äå-
ïàðòàìåíò³â: îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó, åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é, ô³íàíñ³â,
ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà, êóëüòóðè, æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.
Êèºâà, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè, ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè òà Ñëóæáè ó ñïðàâàõ
ä³òåé òà ñ³ì’¿. Êð³ì öüîãî, çâ³òóâàëè ãîëîâè äåñÿòè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é: Ãîëîñ³¿âñüêî¿, Äàðíèöüêî¿, Äåñíÿíñüêî¿, Äí³ïðîâñüêî¿, Îáî-
ëîíñüêî¿, Ïå÷åðñüêî¿, Ïîä³ëüñüêî¿, Ñâÿòîøèíñüêî¿, Ñîëîì’ÿíñüêî¿ òà Øåâ÷åíê³âñüêî¿.
Óïðîäîâæ çâ³òíîãî ïåð³îäó êåð³âíèêàìè ï³äãîòîâëåíî òà íàäàíî Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó ãîëîâ³ Êëè÷êó Â. Â. 21 çâ³ò. Çà ðåçóëüòàòàìè çâ³òóâàííÿ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãî-
ëîâîþ Êëè÷êîì Â. Â. íàäàíî â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ³ç çâåð-
íåííÿìè ãðîìàäÿí.

Íà âèêîíàííÿ Óêàçó ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó 2008 ðîö³
ñòâîðåíî ïîñò³éíî ä³þ÷ó êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Óïðîäîâæ
1 ï³âð³÷÷ÿ 2016 ðîêó â³äáóëîñü 6 çàñ³äàíü êîì³ñ³¿, íà ÿêèõ ðîçãëÿíóòî 7 çâåðíåíü
ãðîìàäÿí.

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïðàöüîâàíà ä³ºâà ñèñòåìà êîí-
òðîëþ çà ñâîº÷àñíèì òà ÿê³ñíèì ðîçãëÿäîì çâåðíåíü ãðîìàäÿí. ²íôîðìàö³ÿ ïðî
ðîçãëÿä çâåðíåíü ãðîìàäÿí ùîòèæíÿ ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü
ãðîìàäÿí íàäàºòüñÿ êåð³âíèêó àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Áîíäàðåíêó Â. Â. Ùî÷åòâåðãà íà-
äàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñòàí âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðî-
ìàäÿí, ÿê³ íàïðàâëåí³ íà âèêîíàííÿ äî ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-
òðàö³é òà ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà äîïîâ³äàºòüñÿ êåð³âíèêó àïàðàòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) Áîíäàðåíêó Â. Â. Ùîï’ÿòíèö³ éîìó íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñòàí âèêî-
íàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ÿê³ íàïðàâëåí³ íà âèêîíàí-
íÿ äî óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà òà â³ää³ë³â îðãà-
í³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿.

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïðàöüîâàíà ñèñòåìà ïîïå-
ðåäí³õ íàãàäóâàíü, àäðåñîâàíèõ íà÷àëüíèêàì óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà òà â³ää³ë³â îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ çà-
ñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâàì ðàéîí-
íèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîç-
ä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà
íà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïðàâîâî¿ îñâ³òè êèÿí, ðîç’ÿñíåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³
ñâîáîä ëþäèíè, ïîâíîâàæåíü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïðÿ-
ìèõ òåëåôîííèõ ë³í³é, âïðîâàäæåíèõ ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿ òà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, âèñòóï³â ó ïðîãðàìàõ ì³ñ-
öåâîãî òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³î, ïóáë³êàö³é â ðàéîííèõ ãàçåòàõ êîìåíòàð³â þðèñò³â òî-
ùî. Ìåøêàíö³ ì³ñòà ìàþòü ìîæëèâ³ñòü íàäñèëàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ì³ñüêî¿ òà ðàéîííî¿ âëàäè.

²íôîðìàö³ÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ó Êè¿âñüê³é ì³ñü-
ê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ òà âèð³øåííÿ ïîðóøåíèõ ó çâåðíåííÿõ ïèòàíü ùî-
êâàðòàëüíî îïðèëþäíþºòüñÿ ó êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà íà ªäè-
íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Äëÿ ïîêðàùåííÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ïðàö³âíèêàìè óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà áàç³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî öåíòðó ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â äåðæàâ-
íî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ïðîâîäÿòüñÿ íàâ÷àííÿ ç ïðàö³âíèêàìè ñòðóêòóðíèõ ï³ä-
ðîçä³ë³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ï³ä ÷àñ ÿêèõ ñëóõà÷³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ï³äâèùèòè ð³âåíü
êâàë³ô³êàö³¿ òà îáì³íÿòèñÿ äîñâ³äîì ðîáîòè. Ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2016 ðîêó ïðà-
ö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâåäåíî
ï’ÿòü òåìàòè÷íèõ çóñòð³÷åé íà òåìè: «Êîíòðîëü â îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Àíà-
ë³òè÷íà ðîáîòà ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí», «Àíàë³òè÷íà ðîáîòà ç³ çâåðíåííÿìè
ãðîìàäÿí», «Êîíòðîëü òà àíàë³òè÷íà ðîáîòà ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí». Çà çâ³òí³é
ïåð³îä ëåêö³¿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ïðîñëóõàëè 118
îñ³á.

Ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ³ íàäàë³ ïðîäîâæóâàòèìåòüñÿ ðîáîòà ³ç çàáåçïå÷åííÿ âñåá³÷íîãî ðîç-
ãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ïîñèëåííÿ ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ êåð³âíèê³â
óñ³õ ð³âí³â çà âèð³øåííÿ ïèòàíü, ùî ïîðóøóþòü ãðîìàäÿíè, îñîáëèâî ñîö³àëüíî
íåçàõèùåíèõ êàòåãîð³é; óäîñêîíàëåííÿ òà ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ òåëåôîííèõ ë³í³é
äëÿ âñòàíîâëåííÿ ä³àëîãó ç ãðîìàäñüê³ñòþ ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè òà çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ãðîìàäÿí â óïðàâë³íí³ äåðæàâíèìè ñïðàâàìè; çà-
áåçïå÷åííÿ áåçïåðåøêîäíîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí; îá’ºêòèâíî¿, íåóïåðåäæåíî¿ 
³ â÷àñíî¿ ïåðåâ³ðêè ôàêò³â, âèêëàäåíèõ ó çâåðíåííÿõ.
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Кобець Вірі Миколаївні на вул. Михайла Котельникова, 45 
у Святошинському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 392/1257 від 2 квітня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе(

мельної ділянки громадянці Кобець Вірі Миколаївні на вул. Михайла Котельникова, 45 у Святошинському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра(
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко(
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянці�Кобець�Вірі�Ми�олаївні�на

в�л.�Михайла�Котельни�ова,�45���Святошин-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,04

�а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)���власність

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

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ід-

но�з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�

(К-22357).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про поновлення приватному підприємству «ПРИВАТНЕ
НАУКОВО(ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ» договору
оренди земельної ділянки для розташування та обслуговування

збірно(розбірного павільйону(кафе на вул. Нагірній, 21 
у Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 441/1306 від 21 квітня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши звернення приватного

підприємства «ПРИВАТНЕ НАУКОВО(ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ» від 07.02.2005 № 16/02 про
поновлення договору оренди земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди

земельної�ділян�и�від�10.10.2000�№�91-6-00009

площею� 0,0401� �а� (�адастровий� номер

8000000000:91:109:0205)�на�в�л.�На�ірній,�21

��Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва,���ладений

між�Київсь�ою�місь�ою�радою�і�ПРИВАТНИМ

НАУКОВО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНИМ�ПІДПРИ-

ЄМСТВОМ� «СВІТ»� для� розташ�вання� та

обсл��ов�вання�збірно-розбірно�о�павільйон�-

�афе�на�підставі�п�н�т��2�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�03.02.2000�№�10/731�«Про

надання�і�вил�чення�земельних�діляно�»�(справа

А-8307).

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

плати,�визначений�в�до�оворі�оренди�земельної

ділян�и�від�10.10.2000�№�91-6-00009,�підля�ає

приведенню���відповідність�до�норм�за�о-

нодавства.

3.�Внести�зміни�до�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�від�10.10.2000�№�91-6-00009,�а�саме:

–�слова�«Приватне�на��ово-впровадж�вальне

підприємство�«Світ»�замінити�словами�«приватне

підприємство� «ПРИВАТНЕ� НАУКОВО-

ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«СВІТ»

��відповідних�відмін�ах.

4.�Приватном��підприємств��«ПРИВАТНЕ

НАУКОВО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ�ПІДПРИ-

ЄМСТВО�«СВІТ»���місячний�термін�надати�до

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�до��менти,�визначені

за�о-нодавством,�для���ладання�додат�ової

��оди�про�поновлення�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�від�10.10.2000�№�91-6-00009�та�внесення

змін�до�ньо�о.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ «ЛИБІДЬ» договору оренди земельної

ділянки для організації будівельних робіт на період 
будівництва в межах бульв. Дружби Народів, 

вул. Горького, вул. Миколи Грінченка 
та вул. Панаса Любченка у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 365/1230 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист(звернення товариства з обмеженою

відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ «ЛИБІДЬ» від 08.12.2014 № КОП(0481, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди�земельної

ділян�и�від�16.03.2010�№�79-6-00751�площею

1,4715� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:054:0059),���ладений�між�Київсь�ою

місь�ою�радою�та�товариством�з�обмеженою

відповідальністю�«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ�СОЮЗ

«ЛИБІДЬ»�для�ор�анізації�б�дівельних�робіт�на

період�б�дівництва�в�межах�б�льв.�Др�жби

Народів,�в�л.�Горь�о�о,�в�л.�Ми�оли�Грінчен�а

та�в�л.�Панаса�Любчен�а���Голосіївсь�ом��районі

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

ради�від�17.09.2009�№�227/2296�«Про�передач�

товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ�СОЮЗ�«ЛИБІДЬ»�земельних

діляно�� для� б�дівництва,� е�спл�атації� та

обсл��ов�вання�соціально-�ромадсь�о�о��омпле�с�

��с�ладі��отелю,�офісних�б�дівель,�ба�ато-

ф�н�ціонально�о�тор�овельно�о�центр�,�пар�ін��,

об’є�та�енер�озабезпечення�та�для�влашт�вання

доро�и,�обмежених�б�льв.�Др�жби�Народів,�в�л.

Горь�о�о,�в�л.�Ми�оли�Грінчен�а�та�в�л.�Панаса

Любчен�а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва»

(справа�№�А-21368).

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

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земельної

ділян�и�від�16.03.2010�№�79-6-00751,�підля�ає

приведенню� �� відповідність� до� норм

за�онодавства.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ�СОЮЗ�«ЛИБІДЬ»:

3.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департамент�

земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

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

нодавством,�для���ладання�додат�ової���оди

про�поновлення�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�від�16.03.2010�№�79-6-00751.

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

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

державної� адміністрації)� від� 19.12.2014�

№�057041-14602.

3.3�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом� е�ономі�и� та� інвестицій

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

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

до�овор�� про� пайов�� �часть� виріш�вати�

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

за�онодавством.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Лошкарьовій Світлані Миколаївні 
у приватну власність земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва на вул. Магістральній, 16(а 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 361/1226 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши проект землеустрою що(

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

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

№ 806/3381�«Про�затвердження�Про�рами�роз-

вит���зеленої�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та

�онцепції�форм�вання�зелених�насаджень�в

центральній�частині�міста»,�термін�дії�я�их�про-

довжено�до�2015�ро���відповідно�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009�№ 714/2783

«Про�продовження�чинності�Про�рами�розвит-

���зеленої�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��он-

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

тральній�частині�міста»,�ви�лючивши�з�Пере-

лі���озеленених�територій�м.�Києва,�що�відпо-

відають�типоло�ічним�озна�ам�та�план�валь-

ним�вимо�ам�(табл.�№ 23),�земельн��ділян��

площею�0,02��а�на�в�л.�Ма�істральній,�16-а��

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

2.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Лош-

�арьовій�Світлані�Ми�олаївні�для�ведення�ін-

дивід�ально�о�садівництва�на�в�л.�Ма�істраль-

ній,�16-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

(�ате�орія�земель —�землі�сільсь�о�осподар-

сь�о�о�призначення,�справа�А-18759).

3.�Передати��ромадянці�Лош�арьовій�Світ-

лані�Ми�олаївні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��4

цьо�о�рішення,���приватн��власність�земельн�

ділян���площею�0,0669��а�(�адастровий�номер

8000000000:88:051:0045)�для�ведення�індиві-

д�ально�о�садівництва�на�в�л.�Ма�істральній,

16-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва.

4.�Громадянці�Лош�арьовій�Світлані�Ми�олаївні:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�28.12.2010

№ 19-14249,�Державно�о��правління�охорони

нав�олишньо�о�природно�о�середовища�в�м.�Ки-

єві�від�25.06.2011�№ 05-08/4190,�Київсь�ої�місь-

�ої�санепідстанції�від�10.05.2011�№ 2545,�Го-

ловно�о��правління�охорони���льт�рної�спад-

щини�від�30.05.2011�№ 2610,�а�ціонерної�енер-

�опостачальної��омпанії�«Київенер�о»�від

05.08.2008�№ 049/4471�ос,�Головно�о��прав-

ління�Держ�омзем����місті�Києві�від�03.04.2013

№ 104,�Головно�о��правління�земельних�ре-

с�рсів�від�13.03.2012�№ 05-8128.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

5.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

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

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Распутні Людмилі Олександрівні 
у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Підбірній, 14(б 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 363/1228 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де(
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз(
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ведення��ромадянці�Расп�тні�Людмилі�Оле�-

сандрівні�земельної�ділян�и�для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

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

14-б���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

рія�земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови,�справа�№�А-18884).
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2.�Передати��ромадянці�Расп�тні�Людмилі

Оле�сандрівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

цьо�о�рішення,���власність�земельн��ділян��

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

8000000000:90:073:0036)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Підбірній,�14-б

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Расп�тні�Людмилі�Оле�сандрівні:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�-

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

м��за�онодавством�поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Ви�онати�необхідний�обся��робіт�з�ін-

женерної�під�отов�и�території�по�захист��її�від

підтоплення�та�затоплення�повеневими�вода-

ми,�по�одивши�їх�в��становленом��за�онодав-

ством�поряд��.

3.5.�Питання�пайової��часті�вирішити�відпо-

відно�до�за�онодавства.

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

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

т�ри�від�16.08.2011�№ 9179/0/18/19-11,�Київ-

сь�ої�місь�ої�санітарно-епідеміоло�ічної�стан-

ції�від�11.05.2012�№ 2770,�Державно�о��прав-

ління�охорони�нав�олишньо�о�природно�о�се-

редовища�в�м.�Києві�від�04.05.2012�№ 05-

08/3151,�Головно�о��правління�охорони���ль-

т�рної�спадщини�від�27.01.2012�№ 545�та�Го-

ловно�о��правління�земельних�рес�рсів�від

16.05.2012�№ 05-8470.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Шевченко Людмилі Іванівні 
у приватну власність земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва на вул. Миронівській, 74 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 360/1225 від 2 квітня 2015 року
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 35, 81, 116,

118, 121 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Шев-

чен�о�Людмилі�Іванівні�для�ведення�індивід�аль-

но�о�садівництва�на�в�л.�Миронівсь�ій,�74��

Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�сільсь�о�осподарсь�о�о�призна-

чення,�справа�А-13540).

2.�Передати��ромадянці�Шевчен�о�Людмилі

Іванівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рі-

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

площею� 0,0483� �а� (�адастровий� номер

8000000000:69:225:0043)�для�ведення�індиві-

д�ально�о�садівництва�на�в�л.�Миронівсь�ій,

74���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

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

ди�міста�Києва.

3.�Громадянці�Шевчен�о�Людмилі�Іванівні:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�20.04.2007

№ 19-3762,�Державно�о��правління�охорони

нав�олишньо�о�природно�о�середовища�в�м.�Ки-

єві�від�21.12.2010�№ 05-08/120�та�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

21.10.2013�№ 4117.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�приватної�власності�на�землю�може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Дульському Олександру 
Олександровичу у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Ватутіна, 26 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 358/1223 від 2 квітня 2015 року
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116, 118,

121 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин�

Д�льсь�ом��Оле�сандр��Оле�сандрович��для�б�-

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Ва-

т�тіна,�26���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

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

сь�ої�заб�дови,�справа�А-18680).

2.�Передати��ромадянин��Д�льсь�ом��Оле�-

сандр��Оле�сандрович�,�за��мови�ви�онання�п�н�-

т��3�цьо�о�рішення,���приватн��власність�земель-

н��ділян���площею�0,0834��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:537:0027)�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д���пров.�Ват�тіна,�26���Солом’ян-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Д�льсь�ом��Оле�сандр��Оле�-

сандрович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

т�ри�від�20.04.2012�№ 5158/0/18-3/19-12,�Го-

ловно�о��правління�Держсанепідсл�жби���

м.�Києві�від�04.10.2012�№ 845,�Державно�о

�правління�охорони�нав�олишньо�о�природно-

�о�середовища�в�м.�Києві�від�23.05.2012�№ 05-

08/3073,�Головно�о��правління�Держзема�ент-

ства���м.�Києві�від�26.11.2013�№ 4853.

3.4.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земель-

ної�ділян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мова-

ми�і�обмеженнями�щодо�заб�дови�та�до��-

ментами,�що�дають�право�на�ви�онання�під-

�отовчих�та�б�дівельних�робіт,�одержани-

ми�в��становленом��за�онодавством�по-

ряд��.

3.5.�Питання�пайової��часті�вирішити�відпо-

відно�до�за�онодавства�У�раїни.

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

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

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

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

майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�приватної�власності�на�землю�може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Ісакову Івану Павловичу 
у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 231 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 357/1222 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де(
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз(
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Іса-

�ов��Іван��Павлович��для�б�дівництва�та�об-

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

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

231���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

рія�земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови,�справа�№�А-21134).

2.�Передати��ромадянин��Іса�ов��Іван��Пав-

лович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рі-

шення,���власність�земельн��ділян���площею

0,1000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:064:0021)�для�б�дівництва�та

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

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

231���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

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

ди�міста�Києва.

3.�Громадянин��Іса�ов��Іван��Павлович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�-

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

м��за�онодавством�поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Питання�пайової��часті�вирішити�відпо-

відно�до�за�онодавства.

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

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

т�ри�від�12.07.2012�№ 9036/0/18-3/19-12�та

Головно�о��правління�Держзема�ентства���м.

Києві�від�08.05.2014�№ 19-26-0.3-2253/2-14.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки громадянам 
Коренбліту Роману Михайловичу та Голубченко Олені Василівні

для експлуатації та обслуговування будівлі кафе 
на вул. Артема, 20 у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 307/1172 від 20 березня 2015 року
Відповідно до статей 93, 123, 120, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду

землі», враховуючи витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 24.01.2014 
№ НВ(8000073682014 та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 02.04.2014 № 19893376, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянам�Коренбліт��Рома-

н��Михайлович��та�Гол�бчен�о�Олені�Василів-

ні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о�рішен-

ня,�в�спільн��част�ов��дов�остро�ов��оренд�

на�10�ро�ів�земельн��ділян���площею�0,1060

�а�(�адастровий�номер�8000000000:91:151:0026)

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі��а-

фе�на�в�л.�Артема,�20���Шевчен�івсь�ом��райо-

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

риторіальної��ромади�міста�Києва�(зо�рема

�ромадянин��Коренбліт��Роман��Михайлови-

ч� —�33/50�частини�земельної�ділян�и,��рома-

дянці�Гол�бчен�о�Олені�Василівні —�17/50�час-

тини�земельної�ділян�и)���зв’яз���з�наб�ттям

права�власності�на�майно�(до�овір���півлі-про-

даж��нежитлових�приміщень�від�23.06.2011�та

до�овір���півлі-продаж��част�и�нежитлових�при-

міщень�від�13.12.2012)�(�ате�орія�земель —

землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�за-

ява�ДЦ�від�25.09.2014�№ 01037-000148866-014,

справа�А-21264).

2.�Громадянам�Коренбліт��Роман��Михай-

лович��та�Гол�бчен�о�Олені�Василівні:

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

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

�онодавством,�для���ладання�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и.

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

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

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

��межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

ментації�та�питання�пайової��часті�виріш�ва-

ти�в�поряд��,�визначеном��за�онодавством

У�раїни.
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3.�Попередити�земле�орист�вача,�що�пра-

во��орист�вання�земельною�ділян�ою�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

4.�Встановити�орендн��став���за�земле�о-

рист�вання�12�%�та�дор�чити�Департамент�

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

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

адміністрації)�застос�вати�її�під�час���ладання

до�овор��оренди�цієї�земельної�ділян�и.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «Міжнародний діловий центр» 

для експлуатації та обслуговування будинку, 
офісних приміщень на бульв. Тараса Шевченка, 26/4(б (літ. Б) 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 354/1219 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що(
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

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

меженою�відповідальністю�«Міжнародний�ді-

ловий�центр»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�б�дин��,�офісних�приміщень�на�б�льв.

Тараса�Шевчен�а,�26/4-б�(літ.�Б)���Шевчен�ів-

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

землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�за-

ява�ДЦ�від�08.07.2014�№ 030-000140368-014,

справа�Д-6415).

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

повідальністю�«Міжнародний�діловий�центр»,

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

�орот�остро�ов��оренд��на�5�ро�ів�земельн�

ділян���площею�0,0276��а�(�адастровий�номер

8000000000:88:211:0046)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дин��,�офісних�приміщень

на�б�льв.�Тараса�Шевчен�а,�26/4-б�(літ.�Б)��

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

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

тю�«Міжнародний�діловий�центр»:

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

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

3.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департамент�

земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

трації)�до��менти,�визначені�за�онодавством,�для

��ладання�до�овор��оренди�земельної�ділян�и.

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

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

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

��межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

їни.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

т�ри�від�06.04.2012�№ 4493/0/18-3/19-12,�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�санітарно-епідеміоло�ічної�стан-

ції�від�24.07.2012�№ 4549,�Головно�о��прав-

ління���льт�рної�спадщини�від�11.12.2013

№ 066/02-7550,�Головно�о��правління�Держ-

зема�ентства���м.�Києві�від�27.06.2013�№ 2264.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�пра-

во��орист�вання�земельною�ділян�ою�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки громадянці 
Боровик Діні Василівні, члену садівницького 

товариства «Червона троянда» 
об’єднання садівницьких товариств 

«Русанівські сади», для ведення колективного садівництва 
на вул. 6(й Канальній, діл. 12 у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 356/1221 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

дення�земельної�ділян�и��ромадянці�Борови��Діні

Василівні,�член��садівниць�о�о�товариства�«Чер-

вона�троянда»�об’єднання�садівниць�их�товариств

«Р�санівсь�і�сади»,�для�ведення��оле�тивно�о�са-

дівництва�на�в�л.�6-й�Канальній,�діл.�12���Дніпров-

сь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�зем-

лі�сільсь�о�осподарсь�о�о�призначення,�справа�

№�А-17369).

2.�Передати��ромадянці�Борови��Діні�Васи-

лівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рі-

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

площею� 0,0385� �а� (�адастровий� номер

8000000000:66:619:0010)�для�ведення��оле�-

тивно�о�садівництва�на�в�л.�6-й�Канальній,�діл.

12���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

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

ди�міста�Києва.

3.�Громадянці�Борови��Діні�Василівні,�член�

садівниць�о�о�товариства�«Червона�троянда»

об’єднання�садівниць�их�товариств�«Р�санів-

сь�і�сади»:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

меженнями�щодо�заб�дови�та�дозволом�на�ви-

�онання�б�дівельних�робіт,�одержаними�в��с-

тановленом��за�онодавством�поряд��.

3.5.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���виснов-

�ах�Головно�о��правління�містоб�д�вання,

архіте�т�ри�та�дизайн��місь�о�о�середови-

ща�від�20.05.2011�№ 5458/0/18/19-11,��прав-

ління�водних�рес�рсів���м.�Києві�та�Київсь�ій

області�від�15.05.2012�№ 363,�Головно�о

�правління�земельних�рес�рсів�від�02.02.2012

№ 05-7866.

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

�и,�що�право�приватної�власності�на�землю

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

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

с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішен-

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

місь�ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архі-

те�т�ри�та�земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про поновлення державному підприємству заводу «Генератор»
договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового

будинку з підземним паркінгом у пров. Макіївському, 4 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 373/1238 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання державного

підприємства заводу «Генератор» від 25.06.2009 № 43/302, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�2�ро�и�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�29.09.2004�№ 78-6-00219

площею� 1,1030� �а� (�адастровий� номер

8000000000:78:051:0002),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�державним�підпри-

ємством�заводом�«Генератор»�для�б�дівниц-

тва�житлово�о�б�дин���з�підземним�пар�ін�ом

��пров.�Ма�іївсь�ом�,�4�в�Оболонсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�на�підставі�п�н�т��34�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�29.04.2004�№ 237/1447

«Про�надання�і�вил�чення�земельних�діляно�

та�припинення�права��орист�вання�землею»

(справа�№�А-15656).

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

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

ної�ділян�и�від�29.09.2004�№ 78-6-00219,�під-

ля�ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

3.�Державном��підприємств��завод��«Генератор»:

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

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�04.12.2014

№ 057041-13693.

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

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

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

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

чені�за�онодавством,�необхідні�для���ладан-

ня�додат�ової���оди�про�поновлення�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и�від�29.09.2004

№ 78-6-00219.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» на Кільцевій дорозі, 1(а, 1(в 
у Голосіївському районі м. Києва, для будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлових будинків, 
багатофункціонального торговельно(розважального, 
виставково(готельно(офісного комплексу з паркінгом

Рішення Київської міської ради № 382/1247 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 9, 79(1, 93, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про

оренду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розглянув(
ши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, враховуючи звернення (згоду)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» від 28.11.2013 № 468, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�поділ�земельної�ділян�и��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�площею�3,1431��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:79:488:0072)�на�Кільцевій�до-

розі,�1-а,�1-в���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва,

що�переб�ває�в�оренді�ТОВАРИСТВА�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«МЕГАПОЛІС-

ЖИТЛОБУД»�на�підставі�до�овор��оренди�зе-

мельних�діляно�,�зареєстровано�о����низі�запи-

сів�державної�реєстрації�до�оворів�оренди�зем-

лі�від�26.03.2008�№ 79-6-00609,�із�змінами�до

цьо�о�до�овор�,�зареєстрованими����низі�запи-

сів�державної�реєстрації�до�оворів�оренди�зем-

лі�від�04.03.2010�№ 79-6-00741,�на�сформо-

вані�в�межах��ате�орії�земель�житлової�та��ро-

мадсь�ої�заб�дови�земельні�ділян�и�для�б�дів-

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

вих�б�дин�ів,�ба�атоф�н�ціонально�о�тор�о-

вельно-розважально�о,�вистав�ово-�отельно-

офісно�о��омпле�с��з�пар�ін�ом�на�Кільцевій

дорозі,�1-а,�1-в���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва,�в�том��числі:

земельн��ділян���площею�1,4190��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:79:488:0095);

земельн��ділян���площею�1,4256��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:79:488:0096);

земельн��ділян���площею�0,2985��а�(�адастровий

номер�8000000000:79:488:0097)�(справа�№�А-20360,

заява�ДЦ�№01104-000123324-014�від�18.02.2014).

2.�Внести�зміни�до�до�овор��оренди�земельних

діляно�,�зареєстровано�о����низі�записів�держав-

ної�реєстрації�до�оворів�оренди�землі�від�26.03.2008

№ 79-6-00609,�із�змінами�до�цьо�о�до�овор�,�за-

реєстрованими����низі�записів�державної�реєс-

трації�до�оворів�оренди�землі�від�04.03.2010�№79-

6-00741,�ви�лавши�п�н�т�2.1�в�та�ій�реда�ції:

«Об’є�том�оренди�відповідно�до�цьо�о�До-

�овор��є�Земельні�ділян�и�з�та�ими�хара�те-

ристи�ами:

— місце�розташ�вання —�Кільцева�доро�а,

1-а,�1-в���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва;

— розмір�ділян�и�з��адастровим�номером

8000000000:79:488:0035 —�3521�(три�тисячі

п’ятсот�двадцять�один)��в.�м;

— розмір�ділян�и�з��адастровим�номером

8000000000:79:488:0048 —�7761�(сім�тисяч�сім-

сот�шістдесят�один)��в.�м;

— розмір�ділян�и�з��адастровим�номером

8000000000:79:488:0095 —�14190�(чотирнад-

цять�тисяч�сто�дев’яносто)��в.�м;

— розмір�ділян�и�з��адастровим�номером

8000000000:79:488:0096 —�14256�(чотирнад-

цять�тисяч�двісті�п’ятдесят�шість)��в.�м;

— розмір�ділян�и�з��адастровим�номером

8000000000:79:488:0097 —�2985�(дві�тисячі

дев’ятсот�вісімдесят�п’ять)��в.�м;

— �адастрові�номери —�

8000000000:79:488:0035,�

8000000000:79:488:0048,�

8000000000:79:488:0095,�

8000000000:79:488:0096,�

8000000000:79:488:0097».

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД»���місяч-

ний�термін�надати�до�Департамент��земель-

них�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

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

необхідні�для���ладання�до�овор��про�внесен-

ня�змін�до�до�овор��оренди�земельних�діля-

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

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

26.03.2008�№ 79-6-00609,�із�змінами�до�цьо-

�о�до�овор�,�зареєстрованими����низі�записів

державної�реєстрації�до�оворів�оренди�землі�від

04.03.2010�№ 79-6-00741.

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

ристання�земельних�діляно��не�за�цільовим
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Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«Торговий комплекс «Борщагівський» договору оренди 

земельних ділянок для будівництва, експлуатації 
та обслуговування торговельного комплексу на вул. Зодчих, 58(а

у Святошинському районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 378/1243 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем(
лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са(
моврядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий
комплекс «Борщагівський» від 10.12.2014 № КОП(0485, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельних�діляно��від�21.01.2005�№ 75-6-00163

площею� 0,1895� �а� (�адастровий� номер

8000000000:75:282:0053),�площею�0,0278��а

(�адастровий�номер�8000000000:75:282:0070)

та�площею�0,4065��а�(�адастровий�номер

8000000000:75:282:0057)�(в�межах�червоних

ліній),���ладений�між�Київсь�ою�місь�ою�ра-

дою�та�від�ритим�а�ціонерним�товариством

«ТОРГОВИЙ�КОМПЛЕКС�«БОРЩАГІВСЬКИЙ»

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

ня�тор�овельно�о��омпле�с��на�в�л.�Зодчих,

58-а���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�на�під-

ставі�п�н�т��3�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

24.06.2004�№ 339/1549�«Про�надання�і�вил�-

чення�земельних�діляно��та�припинення�права

�орист�вання�землею»�(справа�№�А-21371).

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

них�діляно��від�21.01.2005�№ 75-6-00163,�а�са-

ме:

— слова�«від�рите�а�ціонерне�товариство

«ТОРГОВИЙ�КОМПЛЕКС�«БОРЩАГІВСЬКИЙ»

замінити�словами�«товариство�з�обмеженою

відповідальністю�«Тор�овий��омпле�с�«Борща-

�івсь�ий»���відповідних�відмін�ах.

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

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

ляно��від�21.01.2005�№75-6-00163,�підля�ає�при-

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

4.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Тор�овий��омпле�с�«Борща�івсь�ий»:

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

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

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

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

ти,�визначені�за�онодавством,�для���ла-

дання�додат�ової���оди�про�поновлення�до-

�овор�� оренди� земельних� діляно�� в ід

21.01.2005�№ 75-6-00163�та�внесення�змін

до�ньо�о.

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

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�22.01.2015

№ 057041-802.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«Торговий комплекс «Борщагівський» договору оренди 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування торговельного майданчика 

на вул. Депутатській, 2 у Святошинському районі 
м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 379/1244 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем(

лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са(
моврядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий
комплекс «Борщагівський» від 10.12.2014 № КОП(0484, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�ділян�и�від�21.01.2005�№ 75-6-00162

площею�0,0176��а,�в�межах�червоних�ліній�(�а-

дастровий�номер�8000000000:75:109:0019),

��ладений�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та

від�ритим�а�ціонерним�товариством�«ТОРГО-

ВИЙ�КОМПЛЕКС�«БОРЩАГІВСЬКИЙ»�для�б�-

дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор-

�овельно�о�майданчи�а�на�в�л.�Деп�татсь�ій,�2

��Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�на�підста-

ві�п�н�т��3�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

24.06.2004�№ 339/1549�«Про�надання�і�вил�-

чення�земельних�діляно��та�припинення�права

�орист�вання�землею»�(справа�№�А-21372).

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

ної�ділян�и�від�21.01.2005�№75-6-00162,�а�саме:

— слова�«від�рите�а�ціонерне�товариство

«ТОРГОВИЙ�КОМПЛЕКС�«БОРЩАГІВСЬКИЙ»

замінити�словами�«товариство�з�обмеженою

відповідальністю�«Тор�овий��омпле�с�«Борща-

�івсь�ий»���відповідних�відмін�ах.

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

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

лян�и�від�21.01.2005�№75-6-00162,�підля�ає�при-

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

4.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Тор�овий��омпле�с�«Борща�івсь�ий»:

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

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

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

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

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

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

ної�ділян�и�від�21.01.2005�№ 75-6-00162�та

внесення�змін�до�ньо�о.

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

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�22.01.2015

№ 057041-803.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання школі I — III ступенів № 78 
Печерського району 

м. Києва земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування 

будівлі на вул. Шота Руставелі, 47 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 431/1296 від 21 квітня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�ш�олі�I —�III�ст�-

пенів�№ 78�Печерсь�о�о�район��м.�Києва�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�на�в�л.

Шота�Р�ставелі,�47���Печерсь�ом��районі�

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

та��ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�№ 01038-

000168107-014�від�18.02.2015,�справа�Д-5675).

2.�Надати�ш�олі�I —�III�ст�пенів�№ 78�Печер-

сь�о�о�район��м.�Києва,�за��мови�ви�онання

п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�постійне��орист�-

вання�земельн��ділян���площею�0,8430��а,��

том��числі�0,0962��а�в�межах�червоних�ліній

(�адастровий�номер�8000000000:79:016:0011),

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�на

в�л.�Шота�Р�ставелі,�47���Печерсь�ом��райо-

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

риторіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Ш�олі�I —�III�ст�пенів�№ 78�Печерсь�о�о

район��м.�Києва:

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

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

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

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

від�25.11.2014�№ 11338/0/12-3/19-14,��прав-

ління�охорони���льт�рної�спадщини�від�26.12.2014

№ 066/09-3478,�Головно�о��правління�Дер-

жзема�ентства�від�11.12.2014�№ 19-26-0.31-

7098/2-14.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

тей�141,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу фізичній особі — підприємцю Підлісній Тетяні 
Леонідівні земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування об’єкта автосервісу з автомийкою 
на вул. Григоровича(Барського, 2(а 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 353/1218 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 9, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, розглянувши проект землеустрою що(

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�фізичній�особі —

підприємцю�Підлісній�Тетяні�Леонідівні�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�об’є�та�автосер-

віс��з�автомий�ою�на�в�л.�Гри�оровича-Бар-

сь�о�о,�2-а���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва

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

сь�ої�заб�дови,�справа�Д-6606,�заява�ДЦ

№ 01016-000109231-014�від�05.11.2013).

2.�Передати�фізичній�особі —�підприємцю

Підлісній�Тетяні�Леонідівні,�за��мови�ви�онан-

ня�п�н�т��3�цьо�о�рішення,���дов�остро�ов�

оренд��на�10�ро�ів�земельн��ділян���площею

0,2071� �а� (�адастровий� номер

8000000000:75:344:0113)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�об’є�та�автосервіс��з�автомий-

�ою�на�в�л.�Гри�оровича-Барсь�о�о,�2-а���Свя-

тошинсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва���зв’яз���з�наб�ттям�права�власності

на�нежитлов��б�дівлю�(рішення�Господарсь�о-

�о�с�д��міста�Києва�від�27.11.2009�№ 35/710).

3.�Фізичній�особі —�підприємцю�Підлісній

Тетяні�Леонідівні:

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

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

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

�ладання�нових,�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�зна-

ходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

т�ри�від�30.10.2012�№ 14335/0/18-3/19-12�та

від�14.11.2012�№ 15055/0/18-3/09-12,�Голов-

но�о��правління�Держсанепідсл�жби���м.�Києві

від�14.11.2012�№ 2265,�Державно�о��правлін-

ня�охорони�нав�олишньо�о�природно�о�сере-

довища�в�м.�Києві�від�05.12.2012�№ 05-08/7763,

Головно�о��правління�охорони���льт�рної�спад-

щини�від�13.11.2012�№ 6244�та�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

02.07.2013�№ 2289.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

їни.

4.�Фізичній�особі —�підприємцю�Підлісній

Тетяні�Леонідівні���місячний�термін�надати�до

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо-

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

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

чені�за�онодавством,�для���ладання�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и.
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Про передачу громадянці Тарасюк Юлії Антонівні 
у власність земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва у пров. Васильківському, 8 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 364/1229 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 35, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де(

яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз(
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення��ромадянці�Тарасю��Юлії�Антонів-

ні���власність�земельної�ділян�и�для�ведення

індивід�ально�о�садівництва���пров.�Василь-

�івсь�ом�,�8���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

(�ате�орія�земель —�землі�сільсь�о�осподар-

сь�о�о�призначення)�(справа�№�А-7256).

2.�Передати��ромадянці�Тарасю��Юлії�Анто-

нівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рі-

шення,���власність�земельн��ділян���площею

0,0254� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:694:0021)�для�ведення�індиві-

д�ально�о�садівництва���пров.�Василь�івсь�о-

м�,�8���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Тарасю��Юлії�Антонівні:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�03.10.2006

№ 19-8279,�Державно�о��правління�охорони

нав�олишньо�о�природно�о�середовища�в�м.�Ки-

єві�від�02.04.2012�№ 05-08/126,�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

19.08.2013�№ 2943.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

5.�Попередити�земле�орист�вача,�що�пра-

во��орист�вання�земельною�ділян�ою�може�б�-

ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�141,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «ДЕПАТ» договору оренди земельних 

ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування 
житлово(офісного комплексу з вбудовано(прибудованими 

приміщеннями, торговими приміщеннями, 
підземним паркінгом та іншими об’єктами соціальної 

інфраструктури у пров. Ясинуватському, 11 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 370/1235 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду зем(

лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са(
моврядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕПАТ» від
04.07.2014 № 13/14, від 28.11.2014, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро�ів�до�овір�оренди

земельних�діляно��від�28.02.2008�№ 79-6-

00597�площами�2,9998��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:79:120:0005),�0,1515��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:79:120:0002),

��ладений�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та

товариством�з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«ДЕПАТ»�для�б�дівництва,�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�житлово-офісно�о��ом-

пле�с��з�вб�довано-приб�дованими�примі-

щеннями,�тор�овими�приміщеннями,�під-

земним�пар�ін�ом�та�іншими�об’є�тами�со-

ціальної�інфрастр��т�ри���пров.�Ясин�ватсь�о-

м�,�11���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�на

підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

01.10.2007�№ 441/3275�«Про�передач��зе-

мельних�діляно��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ДЕПАТ»�для�б�дівництва,

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

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

ваними�приміщеннями,�тор�овими�примі-

щеннями,�підземним�пар�ін�ом�та� іншими

об’є�тами�соціальної�інфрастр��т�ри���пров.

Ясин�ватсь�ом�,�11���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва»�(справа�А-20621).

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

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

них�діляно��від�28.02.2008�№ 79-6-00597,�під-

ля�ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

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

тю�«ДЕПАТ»:

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

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

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

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

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

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

них�діляно��від�28.02.2008�№ 79-6-00597.

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

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�05.02.2015

№ 057041-1687.

3.3.�Питання�пайової��часті�та���ладення

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

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

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

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

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

ством.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу публічному акціонерному товариству 
«Фармак» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування складу легкоспалахуючих речовин 
на вул. Чорноморській, 4 в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 351/1216 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно(
сті» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�п�блічном��а�-

ціонерном��товариств��«Фарма�»�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�с�лад��ле��оспалах�-

ючих�речовин�на�в�л.�Чорноморсь�ій,�4�в�Обо-

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

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

�ети�и,�оборони�та�іншо�о�призначення,�спра-

ва�А-6085,�заява�ДЦ�№ 01030-000159167-014

від�02.12.2014).

2.�Передати�п�блічном��а�ціонерном��това-

риств��«Фарма�»,�за��мови�ви�онання�п�н�т�

3�цьо�о�рішення,�в�дов�остро�ов��оренд��на

15�ро�ів�земельн��ділян���площею�3,5749��а

(�адастровий�номер�8000000000:78:063:0003)

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�с�лад��ле�-

�оспалах�ючих�речовин�на�в�л.�Чорноморсь�ій,

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

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

ди�міста�Києва,���зв’яз���з�наб�ттям�права�влас-

ності�на�майно�(свідоцтво�про�власність�від

28.04.94�№�П-253,�а�т�прийом�-передачі�від

10.07.1995).

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

ма�»:

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

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�ділян�и.

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

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�пайової��час-

ті�та���ладення�з�Департаментом�е�ономі�и�та

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

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

трації)�до�овор��про�пайов���часть�виріш�ва-

ти�в�поряд���та�випад�ах,�встановлених�за�о-

нодавством.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�14.02.2005

№ 19-1051,�Державно�о��правління�охорони

нав�олишньо�о�природно�о�середовища�в�м.�Ки-

єві�від�11.01.2012�№ 05-08/104,�Головно�о

�правління�охорони���льт�рної�спадщини�від

07.02.2011�№ 670,�Державної�сл�жби�охоро-

ни���льт�рної�спадщини�від�04.03.2005�№ 22-

887/35,�Міністерства���льт�ри�У�раїни�від

11.10.2011�№ 278/22/51-11,�Головно�о��прав-

ління�МНС�У�раїни�в�місті�Києві�від�13.05.2005

№ 16/5/2013вх.,�Головно�о��правління�Держ-

зема�ентства���м.�Києві�від�09.09.2013�№ 3280.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

тей�141,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «МІСТО(БУД(ІНВЕСТ» 

договору оренди земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлово(офісного комплексу 

з паркінгом та вбудовано(прибудованими 
приміщеннями на вул. Річній, 4 у Шевченківському 

районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 372/1237 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 9, 20, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду
землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе(
мель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місце(
ве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (від(
новлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «МІСТО(БУД(ІНВЕСТ» від 26.02.2015 N КОП(0532, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�ділян�и�від�14.05.2010�№ 91-6-00899

площею�0,4300��а�(��том��числі�в�межах�чер-

воних� ліній,� �адастровий� номер

8000000000:88:133:0006),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�і�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�«Місто-Б�д-Інвест»�на

в�л.�Річній,�4���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�24.12.2009�№ 1337/3406�«Про�внесення

змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

29.10.2009�№ 679/2748»�(справа�А-21517).

2.�Змінити�вид�ви�ористання�земельної�ді-

лян�и�площею�0,4300��а�(�адастровий�номер

8000000000:88:133:0006)�та�дозволити�її�ви-

�ористання�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово-офісно�о��омпле�с��з�пар�ін�ом�та

вб�довано-приб�дованими�приміщеннями.

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

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

ної�ділян�и�від�14.05.2010�№ 91-6-00899,�під-

ля�ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

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

ної�ділян�и�від�14.05.2010�№91-6-00899,�а�саме:

— слова�«для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�офісно�о��омпле�с��з�пар�ін�ом�та�вб�до-

вано-приб�дованими�приміщеннями»�заміни-

ти�словами�«для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово-офісно�о��омпле�с��з�пар�ін�ом�та

вб�довано-приб�дованими�приміщеннями».

5.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«МІСТО-БУД-ІНВЕСТ»:

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

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

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

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

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

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

ної�ділян�и�від�14.05.2010�№ 91-6-00899�та

внесення�змін�до�ньо�о.

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

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

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

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

13.02.2015�№ 1176/0/12/19-15�та�Департа-

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

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

державної� адміністрації)� від� 04.03.2015

№ 057041-4032.
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5.3.�Питання�пайової��часті�та���ладення

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

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

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

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

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

ством.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «Експлуатаційна компанія 

«Комфорт(Майстер» для обслуговування житлового будинку 
з об’єктами соціально(побутового призначення, 

виставково(експозиційним центром та підземним паркінгом 
на вул. Милославській, 16 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 352/1217 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк(
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
товариства з обмеженою відповідальністю «Експлуатаційна компанія «Комфорт(Майстер» від 14.01.2015
№ 030(000163883(014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадас(
трі від 11.11.2014 № НВ(800136072014, право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку
зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 18.12.2014 № 31195646 (запис про пра(
во власності від 10.12.2014 № 8127408), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лян�и�(новація)�від�13.02.2012�№ 62-6-00589

площею� 0,8193� �а� (�адастровий� номер

8000000000:62:091:0032),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�приватним�підпри-

ємством�«ЦАВІСТА»�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�житлово�о�б�дин���з�об’є�та-

ми�соціально-поб�тово�о�призначення,�ви-

став�ово-е�спозиційним�центром�та�підзем-

ним�пар�ін�ом�на�в�л.�Милославсь�ій,�16��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�08.07.2010

№ 1159/4597�«Про�внесення�змін�до�до�ово-

р��оренди�земельної�ділян�и�від�26.09.2008

№ 62-6-00502».

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�проінформ�-

вати�приватне�підприємство�«ЦАВІСТА»�про

прийняття�цьо�о�рішення.

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

повідальністю�«Е�спл�атаційна��омпанія�«Ком-

форт-Майстер»,�за��мови�ви�онання�п�н�т��4

цьо�о�рішення,�в�дов�остро�ов��оренд��на�25

ро�ів�земельн��ділян���площею�0,8193��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:091:0032)�для

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин���з�об’є�та-

ми�соціально-поб�тово�о�призначення,�вистав-

�ово-е�спозиційним�центром�та�підземним

пар�ін�ом�на�в�л.�Милославсь�ій,�16���Деснян-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

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

сь�ої�заб�дови,�справа�А-21443,�заява�ДЦ

№ 030-000163883-014�від�14.01.2015).

4.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Е�спл�атаційна��омпанія�«Комфорт-Майстер»:

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

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

с��У�раїни.

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

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

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

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

�онодавством,�для���ладання�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и.

4.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

4.4.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІГ ХІЛЛС» 

для експлуатації та обслуговування торговельного 
комплексу із закладами громадського харчування 

на вул. Гната Юри, 13 у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 355/1220 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен(
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас(
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз(
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«БІГ�ХІЛЛС»

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овель-

но�о��омпле�с��із�за�ладами��ромадсь�о�о�хар-

ч�вання�на�в�л.�Гната�Юри,�13���Святошинсь�о-

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

житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�

Д-6931,�заява�ДЦ�№ 01104-000168673-014�від

24.02.2015).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«БІГ�ХІЛЛС»,�за��мови

ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�дов�о-

стро�ов��оренд��на�25�ро�ів�земельн��ділян-

���площею�0,1480��а�(�адастровий�номер

8000000000:75:295:0087)�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о��омпле�-

с��із�за�ладами��ромадсь�о�о�харч�вання�на

в�л.�Гната�Юри,�13���Святошинсь�ом��райо-

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

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

���з�наб�ттям�права�власності�на�нер�хоме

майно�(витя�и�з�Державно�о�реєстр��речо-

вих�прав�на�нер�хоме�майно�про�реєстра-

цію�прав�та�їх�обтяжень�від�15.10.2013�та�від

30.10.2013).

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«БІГ�ХІЛЛС»:

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

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

с��У�раїни.

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

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

17.06.2014�№ 6293/0/12/09-14�та�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

18.07.2014�№ 19-26-0.3-3738/2-14.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

м��за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�ділян�и.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки державному 

підприємству «Національний академічний драматичний 
театр імені Івана Франка» для експлуатації 

та обслуговування складських приміщень декорацій, 
столярного та механічного цехів, пральні на просп. Науки, 52 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 350/1215 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер(
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само(
врядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь(
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�державном��під-

приємств��«Національний�а�адемічний�драма-

тичний�театр�імені�Івана�Фран�а»�площею�0,3318

�а�(�адастровий�номер�8000000000:79:616:0036)

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�с�ладсь�их

приміщень�де�орацій,�столярно�о�та�механіч-

но�о�цехів,�пральні�на�просп.�На��и,�52���Го-

лосїївсь�ом��районі�м.�Києва�(справа�Д-4804).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Троценку Валентину Івановичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Московській, 35(в 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 359/1224 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, та розглянувши проект землеустрою що(
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Тро-

цен���Валентин��Іванович��для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Мос�овсь�ій,

35-в���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

�орія�земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови,�справа�А-21238).

2.�Передати��ромадянин��Троцен���Валенти-

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

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

лян���площею�0,0876��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:520:0020)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Мос�овсь�ій,

35-в���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Троцен���Валентин��Івано-

вич�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�-

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

м��за�онодавством�поряд��.

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

�ладання�нових,�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації

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

них���межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

28.02.2014�№ 1954/0/12-1/19-14,�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

29.05.2014�№ 19-26-0.3-2640/2-14.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Зареєстровано�

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

6�липня�2016�р.�за�№ 71/1384

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових
відходів з урахуванням операцій поводження з побутовими 

відходами (збирання, перевезення. знешкодження, 
захоронення) Товариству з обмеженою відповідальністю 

«СЕЛТІК ТБО» 
Розпорядження № 404 від 9 червня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
пункту 2 частини 1 статті 7 Закону України «1 Іро житлово;комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів
України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з виве;
зення побутових відходів», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєс;
трацію нормативно;правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»:

1.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�вивезен-

ня�твердих�поб�тових�відходів�з��рах�ванням�опе-

рацій�поводження�з�поб�товими�відходами

(збирання,�перевезення,�знеш%одження,�захо-

ронення)�Товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«СЕЛТІК�ТБО»,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�вивезен-

ня�вели%о�абаритних�поб�тових�відходів�з��ра-

х�ванням�операцій�поводження�з�поб�товими

відходами�(збирання,�перевезення,�знеш%о-

дження,�захоронення)�Товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«СЕЛТІК�ТБО»,�що�до-

даються.

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

йо�о�оприлюднення.

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

Зареєстровано�

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

6�липня�2016�р.�за�№ 71/1384

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви%онавчо�о�ор�ан��

Київсь%ої�місь%ої�ради�

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

09.06.2016�р.�№�404

Тарифи 
на послуги з вивезення твердих побутових відходів з урахуванням операцій

поводження з побутовими відходами (збирання, перевезення, 
знешкодження, захоронення) Товариству з обмеженою відповідальністю

«СЕЛТІК ТБО»

Зареєстровано�

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

6�липня�2016�р.�за�№ 72/1385

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви%онавчо�о�ор�ан��

Київсь%ої�місь%ої�ради�

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

09.06.2016�р.�№�404

Тарифи 
на послуги з вивезення великогабаритних побутових відходів 
з урахуванням операцій поводження з побутовими відходами 

(збирання, перевезення, знешкодження, захоронення) 
Товариству з обмеженою відповідальністю «СЕЛТІК ТБО»

Зареєстровано�

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

6�липня�2016�р.�за�№ 69/1382

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових
відходів з урахуванням операцій поводження з побутовими 

відходами (збирання, перевезення. знешкодження, 
захоронення) ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«СПЕЦКОМУНТЕХНІКА»
Розпорядження № 405 від 9 червня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
пункту 2 частини 1 статті 7 Закону України Про житлово;комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів
України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з виве;
зення побутових відходів», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєс;
трацію нормативно;правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»:

1.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�вивезен-

ня�твердих�поб�тових�відходів�з��рах�ванням�опе-

рацій�поводження�з�поб�товими�відходами

(збирання,�перевезення,�знеш%одження,�захо-

ронення)�ПРИВАТНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«СПЕЦ-

КОМУНТЕХНІКА»,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�вивезен-

ня�вели%о�абаритних�поб�тових�вдходів�з��ра-

х�ванням�операцій�поводження�з�поб�товими

відходами�(збирання,�перевезення,�знеш%оджен-

ня,�захоронення)�ПРИВАТНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�«СПЕЦКОМУНТЕХНІКА»,�що�додаються.

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

йо�о�оприлюднення.

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

№ Категорії споживачів
Тариф, грн за 1 куб.м

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 53,80 64,56

2 Бюджетні установи 56,49 67,79

3 Інші споживачі 80,70 96,84

№ Категорії споживачів
Тариф, грн за 1 куб.м

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 50,21 60,25

2 Бюджетні установи 53,72 64,46

3 Інші споживачі 75,31 90,37

№ Категорії споживачів
Тариф, грн за 1 куб.м

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 50,21 60,25

2 Бюджетні установи 53,72 64,46

3 Інші споживачі 75,31 90,37

№ Категорії споживачів
Тариф, грн за 1 куб.м

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 53,80 64,56

2 Бюджетні установи 56,49 67,79

3 Інші споживачі 80,70 96,84

Зареєстровано�

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

6�липня�2016�р.�за�№ 69/1382

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви%онавчо�о�ор�ан��

Київсь%ої�місь%ої�ради�

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

09.06.2016�р.�№�405

Тарифи 
на послуги з вивезення твердих побутових відходів з урахуванням операцій

поводження з побутовими відходами (збирання, перевезення,
знешкодження, захоронення) ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ

«СПЕЦКОМУНТЕХНІКА»

Зареєстровано�

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

6�липня�2016�р.�за�№ 70/1383

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви%онавчо�о�ор�ан��

Київсь%ої�місь%ої�ради�

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

09.06.2016�р.�№�405

Тарифи 
на послуги з вивезення великогабаритних побутових відходів 
з урахуванням операцій поводження з побутовими відходами 

(збирання, перевезення, знешкодження, захоронення) 
ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «СПЕЦКОМУНТЕХНІКА»
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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 № 496 від 4 липня 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�Поло-

ження�про�ор�анізацію�відбор��міста�та�арени

для�під�отов%и�і�проведення���2017�році�в�У%ра-

їні�пісенно�о�%он%�рс��Євробачення�з�ідно�з

перелі%ом,�що�додається.

2.�Особам,�визначеним�відповідно�до�п�н%-

т��1�цьо�о�розпорядження:

2.1.�забезпечити�належне�збері�ання�%он-

фіденційної�інформації�відповідно�до�Поло-

ження�про�ор�анізацію�відбор��міста�та�аре-

ни�для�під�отов%и�і�проведення���2017�році

в�У%раїні�пісенно�о�%он%�рс��Євробачення,

не�доп�с%ати�її�об�оворення�та�роз�олошен-

ня�з�б�дь-я%ими�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�ад-

міністрації)�та�надавати�дост�п�тіль%и�після�вне-

сення�змін�до�цьо�о�розпорядження�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

обґр�нтованих�пропозицій�від�осіб,�визначе-

них�відповідно�до�п�н%т��1�цьо�о�розпоряджен-

ня,���триденний�термін.

4.�Контроль�за�ви%онанням�цьо�о�розпоря-

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви%онавчо�о�ор�ан��

Київсь%ої�місь%ої�ради�

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

04.07.2016�р.�№�496

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

БАРАНОВА�Катерина�Оле%сандрівна начальни%��правління�інформаційно�о�забезпечення

та�дост�п��до�п�блічної� інформації�апарат�

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

місь%ої�державної�адміністрації)

АНЖИЯК�Сер�ій�Михайлович заст�пни%�дире%тора�Департамент��%�льт�ри

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

місь%ої�державної�адміністрації)

БОГОЛІЙ�Любов�Петрівна заст�пни%�начальни%а��правління�—�начальни%

відділ��театрально-%онцертних�та�%�льт�рно-

освітніх�за%ладів��правління�мистецтв�та�%�льт�рно-

освітніх�за%ладів�Департамент��%�льт�ри�ви%онавчо�о

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

державної�адміністрації)

ВЕРШИГОРА�Анатолій�Васильович дире%тор�Центр��е%стреної�медичної�допомо�и

та�медицини�%атастроф

ГАВРИЛЕНКО�Валерій�Володимирович перший�заст�пни%�начальни%а�%ом�нально�о

підприємства�"Київсь%ий�метрополітен"

ГРЕЩУК�Степан�Степанович начальни%�Головно�о��правління�Сл�жби�безпе%и

У%раїни���м.�Києві�та�Київсь%ій�області

ГУЗЕНКО�Тетяна�Андріївна заст�пни%�дире%тора�—�начальни%��правління

інформаційної�політи%и�та�%ом�ні%ацій�Департамент�

с�спільних�%ом�ні%ацій�ви%онавчо�о�ор�ан��Київсь%ої

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

адміністрації)

КАРАСЬ�Сер�ій�Я%ович начальни%�стр�%т�рно�о�підрозділ��"Сл�жба

воєнізованої�охорони"�%ом�нально�о�підприємства

"Київсь%ий�метрополітен"

КІХТЕНКО�Тетяна�Станіславівна заст�пни%� дире%тора� з� фінансових� питань

%ом�нально�о�підприємства�ви%онавчо�о�ор�ан�

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

"Київре%лама"

КРИВОРУЧКО�Світлана�Володимирівна т.в.о.�дире%тора�%ом�нально�о�підприємства

Київсь%ої�місь%ої�ради�"Теле%омпанія�"Київ"

КУЯВСЬКИЙ�Оле��Юрійович начальни%� �правління� з� питань� взаємодії� з

правоохоронними�ор�анами�по�забезпеченню

правопоряд%��та�м�ніципальної�безпе%и�апарат�

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

місь%ої�державної�адміністрації)

ЛУК'ЯНЕНКО�Оле��Іванович перший� заст�пни%� дире%тора� державно�о

підприємства�"Палац�спорт�"

ЛЯШУК�Наталія�Михайлівна помічни%�дире%тора�%ом�нально�о�підприємства

Київсь%ої�місь%ої�ради�"Вечірній�Київ"

НОСАЧ�Вадим�Оле%сандрович заст�пни%�начальни%а��правління�—�начальни%

відділ��інформаційно�о�забезпечення�та�%ом�ні%ації

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

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

ПЕТРОВСЬКИЙ�Оле��Ми%олайович перший�заст�пни%�дире%тора�%ом�нально�о

підприємства�"Міжнародний�аеропорт�"Київ"

(Ж�ляни)

ПОВЕЩЕНКО�Ганна�Василівна дире%тор�з�операційної�діяльності�державно�о

підприємства�"Національний�спортивний�%омпле%с

"Олімпійсь%ий"

СКІБ'ЯК�Андрій�Юліанович заст�пни%�дире%тора�Департамент��охорони

здоров'я�ви%онавчо�о�ор�ан��Київсь%ої�місь%ої

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

СПІЛЬНІЧЕНКО�Володимир�Володимирович ви%онавчий�дире%тор�державно�о�підприємства

"Національний�спортивний�%омпле%с�"Олімпійсь%ий"

ТАРАСЕНКО�Юлія�Оле%сандрівна начальни%�юридично�о�відділ��%ом�нально�о

підприємства�Київсь%ої�місь%ої�ради�"Теле%омпанія

"Київ"

ТИХЕНКО�Сер�ій�Ві%торович заст�пни%�дире%тора�Центр��е%стреної�медичної

допомо�и�та�медицини�%атастроф

ТИЩЕНКО�Володимир�Анатолійович заст�пни%�дире%тора�Центр��е%стреної�медичної

допомо�и�та�медицини�%атастроф

ТКАЧУК�Сер�ій�Дмитрович начальни%�стр�%т�рно�о�підрозділ��"Сл�жба�р�х�"

%ом�нально�о� підприємства� "Київсь%ий

метрополітен"

ТУРЧАК�Дмитро�Васильович заст�пни%�дире%тора�Департамент��охорони

здоров'я�ви%онавчо�о�ор�ан��Київсь%ої�місь%ої

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

ХОНДА�Марина�Петрівна дире%тор�Департамент��с�спільних�%ом�ні%ацій

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

місь%ої�державної�адміністрації)

ЧЕРНЕНЬКИЙ�Юрій�Петрович �олова� %омісії� з� реор�анізації� державно�о

підприємства�"Палац�спорт�"

ШЕВЧЕНКО�Олена�Петрівна заст�пни%�начальни%а��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�адміністрації)

ЩЕРБИНА�Оле%сандра�Сер�іївна начальни%�відділ��забезпечення�дост�п��до�п�блічної

інформації�апарат��ви%онавчо�о�ор�ан��Київсь%ої

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

адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до складу комісії з припинення комунального
підприємства «Святошинське лісопаркове господарство» шляхом

приєднання до Київського комунального об’єднання зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста

«Київзеленбуд» на праві структурного підрозділу без створення
юридичної особи

Розпорядження № 333 від 18 травня 2016 року
Відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту

2 рішення Київської міської ради від 20 листопада 2014 року № 386/386 «Про припинення деяких комунальних
підприємств», у зв’язку з кадровими змінами, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести�зміни�до�с%лад��%омісії�з�припинення

%ом�нально�о�підприємства�«Святошинсь%е

лісопар%ове��осподарство»�шляхом�приєднання

до�Київсь%о�о�%ом�нально�о�об’єднання�зелено�о

б�дівництва�та�е%спл�атації�зелених�насаджень

міста�«Київзеленб�д»�на�праві�стр�%т�рно�о

підрозділ��без�створення�юридичної�особи,

затверджено�о�розпорядженням�ви%онавчо�о

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

державної�адміністрації)�від�09�вересня�2015

ро%�� №� 858� та� реда%ції� розпорядження

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

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

14�%вітня�2016�ро%��№�2251,�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)

09�вересня�2015�р.�№�858

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

Київсь%ої�місь%ої�ради�

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

18.05.2016�р.�№�333)

Склад
комісії з припинення підприємства «Святошинське лісопаркове

господарство» шляхом приєднання до Київського комунального
об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
«Київзеленбуд» на праві структурного підрозділу без створення юридичної

особи

МИКОЛЕНКО�Оле��Михайлович дире%тор�%ом�нально�о�підприємства�«Святошинсь%е

лісопар%ове��осподарство»,��олова�%омісії

ГЛАДУНЯК�Роман�Ми%олайович заст�пни%��енерально�о�дире%тора�з�фінансових

питань�Київсь%о�о�%ом�льно�о�об’єднання�зелено�о

б�дівництва�та�е%спл�атації�зелених�насаджень

міста�«Київзеленб�д»,�заст�пни%��олови�%омісії

ХОЦЯНІВСЬКА�Лідія�Ми%олаївна б�х�алтер�ІІ�%ате�орії�%ом�нально�о�підприємства

«Святошинсь%е�лісопар%ове��осподарство»,�се%ретар

%омісії

ІСИК�Володимир�Дмитрович начальни%�лісо�осподарсь%о�о�відділ��%ом�нально�о

підприємства� «Святошинсь%е� лісопар%ове

�осподарство»

КОРОЛЬ Оле%сій�Валентинович заст�пни%�начальни%а��правління��—�начальни%

відділ��ре��лювання�зелених�насаджень��правління

е%оло�ії�та�природних�рес�рсів�Департамент�
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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)

КРАВЧУК�Оле%сандр�Борисович начальни%�відділ��е%ономі%и�та�фінансів�Київсь%о�о

%ом�нально�о�об’єднання�зелено�о�б�дівництва

та� е%спл�атації� зелених� насаджень� міста

«Київзеленб�д»

КУРТЕНКО�Борис�Іванович лісничий�Київсь%о�о�лісництва�%ом�нально�о

підприємства� «Святошинсь%е� лісопар%ове

�осподарство»

ПОЛІЩУК�Галина�Василівна провідний�б�х�алтер�%ом�нально�о�підприємства

«Святошинсь%е�лісопар%ове��осподарство»

ПОПЕНКО Марія�Василівна провідний�інженер�з�охорони�праці�%ом�нально�о

підприємства� «Святошинсь%е� лісопар%ове

�осподарство»

Керівник апарату В.Бондаренко

Про підсумки 
осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення

санітарного стану міста Києва у 2015 році
Розпорядження № 144 від 12 березня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 10 розпорядження виконав;
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 вересня 2015 року № 924
«Про проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста Києва
у 2015 році»:

1.�Визнати�%ращими�в�ор�анізації�та�ви%онанні�заходів�осінньо�о�місячни%а�з�бла�о�строю,

озеленення�та�поліпшення�санітарно�о�стан��міста�Києва���2015�році:

1.1.�Серед�районів�міста�Києва:

Святошинсь%ий�район перше�місце

Голосіївсь%ий�район др��е�місце�

Шевчен%івсь%ий�район третє�місце

Печерсь%ий�район четверте�місце

Деснянсь%ий�район п’яте�місце

Дарниць%ий�район шосте�місце

Оболонсь%ий,�Солом’янсь%ий,�Подільсь%ий�райони сьоме�місце�

Дніпровсь%ий�район восьме�місце

1.2.�Серед�департаментів�та�%ом�нальних�підприємств:

Ком�нальна�%орпорація�«Київавтодор» перше�місце�

Київсь%е�%ом�нальне�об’єднання�зелено�о�б�дівництва�

та�е%спл�атації�зелених�насаджень�міста�«Київзеленб�д» др��е�місце�

Департамент�житлово-%ом�нальної�інфрастр�%т�ри

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

(Київсь%ої�місь%ої�державної�адміністрації) третє�місце

2.�Ре%оменд�вати:

2.1.�Керівни%ам�департаментів,��правлінь�ви%онавчо�о�ор�ан��Київсь%ої�місь%ої�ради�(Ки-

ївсь%ої�місь%ої�державної�адміністрації),�місь%их�і�районних�%ом�нальних�підприємств,�ор-

�анізацій�і��станов�за�підс�м%ами�роботи�в�період�осінньо�о�місячни%а�з�бла�о�строю,�озе-

ленення�та�поліпшення�санітарно�о�стан��міста�Києва���2015�році�заохотити�%ращих�пра-

цівни%ів�за�особистий�внесо%���поліпшення�бла�о�строю�міста�в�межах�%оштів�фонд��опла-

ти�праці.

2.2.�Районним�в�місті�Києві�державним�адміністраціям�за�рах�но%�%оштів,�передбачених

на�поточний�бла�о�стрій,�заохотити�а%тивних��часни%ів�ви%онання�заходів�осінньо�о�місяч-

ни%а�з�бла�о�строю,�озеленення�та�поліпшення�санітарно�о�стан��міста�Києва���2015�році.

3.�Керівни%ам�департаментів,��правлінь,�відділів�та�інших�стр�%т�рних�підрозділів�ви%онав-

чо�о�ор�ан��Київсь%ої�місь%ої�ради�(Київсь%ої�місь%ої�державної�адміністрації),��оловам�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�спрям�вати�з�силля�підпоряд%ованих�їм�підприємств,

�станов�та�ор�анізацій�на�е%оло�ічне�оздоровлення�територій,�водойм,�повітря,�ви%онання�%ом-

пле%сних�за�альномісь%их�про�рам.

Розпочати�на%опичення�рес�рсів�для�ор�анізовано�о�проведення�весняно�о�двомісячни%а�з

бла�о�строю,�озеленення�та�поліпшення�санітарно�о�стан��міста�Києва���2016�році.

4.�Контроль�за�ви%онанням�цьо�о�розпорядження�по%ласти�на�заст�пни%ів��олови�Київсь%ої�місь-

%ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз%ів�та��олів�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій.

Голова В. Кличко

Про організацію громадських робіт у місті Києві в 2016 році
Розпорядження № 485 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статті 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», підпункту 7 пункту б части;
ни першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про
зайнятість населення» та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175
«Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру»:

1.�Затвердити�Перелі%�видів��ромадсь%их�ро-

біт�на�2016�рі%,�я%і�мають�с�спільно�%орисн�

спрямованість�та�задовольняють�с�спільні�по-

треби�територіальної��ромади�міста�Києва,�що

додається.

2.�Затвердити�Перелі%�підприємств,�ор�ані-

зацій�та��станов�міста�Києва,�за��частю�я%их

план�ється�ор�анізація��ромадсь%их�робіт��

2016�році,�що�додається.

3.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям�забезпечити�ор�анізацію��ромад-

сь%их�робіт�за�рах�но%�%оштів,�передбачених

��бюджеті�міста�Києва�на�2016�рі%�на�ви%онан-

ня�місь%ої�цільової�про�рами�«Т�рбота.�Наз�-

стріч�%иянам»�на�2016-2018�ро%и»,�затвердже-

ної�рішенням�Київсь%ої�місь%ої�ради�від�03�бе-

резня�2016�ро%��№ 116/116.

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�роз-

поділом�обов’яз%ів,��олів�районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністрацій.

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.�№�485

Перелік видів громадських робіт на 2016 рік, які мають суспільно корисну
спрямованість та задовольняють суспільні потреби територіальної громади

міста Києва
I. Благоустрій, озеленення та поліпшення санітарного стану територій міста (району)

2. Благоустрій та прибирання вулиць, прибудинкової території

3. Вантажно+розвантажувальні роботи

4. Догляд за особами похилого віку та інвалідами

5. Ліквідація снігових заметів

6. Підсобні роботи

7. Прибирання скверів, парків, прилеглих до пам'ятників культури і архітектури територій

8. Роботи, пов'язані з обслуговуванням спортивних майданчиків

9. Супровід інвалідів по зору

10. Упорядження меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників
Вітчизни і утримання у належному стані цвинтарів

11. Допоміжні роботи, пов'язані з оформленням документів (видача бланків, ксерокопіювання,
розповсюдження інформаційно+роз'яснювальних матеріалів, розсилка поштової кореспонденції)*

*�-�за��мови�введення�додат%ових�штатних�посад�та�на��тримання�я%их�не�виділяються�%ошти

державно�о�бюджет�.

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.�№�485

Перелік
підприємств, організацій та установ міста Києва, за участю яких

планується організація громадських робіт у 2016 році

№ п/п Код ЄДРПОУ Назва підприємств, організацій та установ

Голосіївський район

1. 03359799 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району
м. Києва

2. 03359747 Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча+Заспа"

Дарницький район

3. 31722949 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району
м. Києва

Деснянський район

4. 04589645 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району
м. Києва

5. 39605452 Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Деснянського району м. Києва"

6. 26087553 Київська міська організація Українського товариства сліпих (УТОС)

7. 19027846 Комунальне підприємство "Зеніт" Деснянського району м. Києва

Дніпровський район

8. 03359813 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району
м. Києва

9. 02221219 Комунальний заклад "Парк культури та відпочинку "Гідропарк"

Оболонський район

10. 05416745 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району
м. Києва

11. 39611267 Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Києва"

Печерський район

12. 03359760 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району
м. Києва

13. 35692211 Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Печерського району м. Києва"

14. 02224229 Національний історико+архітектурний музей "Київська фортеця"

15. 35371053 Національний історико+меморіальний заповідник "Биківнянські могили"

16. 05417228 Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України

Подільський район

17. 03359701 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району
м. Києва

18. 39609111 Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Подільського району м. Києва"

1 I9+ 33549010 Сирецький дендрологічний парк загальнодержавного значення

Святошинський район

20. 03359753 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського
району м. Києва

21. 39607507 Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Святошинського району м. Києва"

Солом 'янський район

22. 31806913 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського
району м. Києва
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23. 35756919 Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Солом'янського району м. Києва"

Шевченківський район

24. 31753249 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського
району м. Києва

25. 23379574 Державний історико+меморіальний Лук'янівський заповідник

26. 02221171 Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

27. 07774420 Київський міський військовий комісаріат*

*�-�за��мови�введення�додат%ових�штатних�посад�та�на��тримання�я%их�не�виділяються�%ошти

державно�о�бюджет�.

Керівник апарату В. Бондаренко

№ Повна назва
орендаря, його
форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика
об'єкта оренди
та орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної
плати у %

Місячна
орендна плата
у грн

Строк, на який
укладається
договір оренди
на новий
термін

Інформація про
договір оренди

Дата
розрахунку
орендної
плати

ставка орендної
плати грн за 1 кв.
м

у грн за 1 кв.
м

Дата
проведення
оцінки

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ + ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ)

БАТАНСОУТРИМУВАЧ + КОМУнАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИІВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"
1. ДЕПАРТАМЕНТ

КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ 
М. КИЄВА
ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
Форма власності +
комунальна Форма
фінансування +
бюджетна

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
РАЙОН,
ХРЕЩАТИК, 10, ЛІТ.
А 
НБк + 6+поверховий,
адміністративне,
підвал 
Площа+1595.00 кв.м

Розміщення
бюджетної
установи, яка
повністю
утримується за
рахунок
бюджету міста
Києва 
1+й поверх+42,2 
2+й поверх +
25,8 
3+й поверх+31,2 
4+й поверх +
263,7 
5+й поверх +
256,4 
6+й поверх+271,2 
Площа + 890,5
кв. м

1 грн на рік 1 грн на рік 2 роки 364 дні

Договір оренди
від 18.05.2011 
№ 10/3729

01.03.2016

1 грн на рік 1 грн на рік 29.02.2016

2 ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ 
М. КИЄВА
ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
Форма власності +
комунальна Форма
фінансування +
бюджетна

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
РАЙОН,
ХРЕЩАТИК, 12. ЛІТ.
А НБк + 
6+поверховий ,
адміністративне,
підвал 
Площа+ 1502.90
кв.м

Розміщення
бюджетної
установи, яка
повністю
утримується за
рахунок
бюджету міста
Києва 
5+й поверх+
475,2 
Підвал + 5,0
Площа + 480,2
кв. м

1 грн на рік 1 грн на рік 2 роки 364 дні

Договір оренди
від 13.04.2011 
№ 10/3728

01.03.2016

1 грн на рік 1 грн на рік 29.02.2016

Керівник апарату В. Бондаренко

Про питання оренди майна територіальної громади міста Києва
на вул. Хрещатик, 10 літера А та 12 літера А

Розпорядження № 494 від 2 липня 2016 року
Відповідно до статей 4, 5, частини 3 статті 17 Закону України «Про оренду державного та комунального

майна», на виконання рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280 «Про затверджен;
ня Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва», а також враховуючи протокол постій;
ної комісії Київської міської ради з питань власності від 22 березня 2016 року № 11:

1.�Уповноважити�заст�пни%а��олови�Київсь%ої

місь%ої�державної�адміністрації�Поворозни%а

М.�Ю.�на��%ладання,�від�імені�ви%онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�з�Департаментом�%о-

м�нальної�власності�м.�Києва�ви%онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�до�оворів�про�пере-

дач��майна�%ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва,�зазначено�о���до-

дат%��до�цьо�о�розпорядження,�в�оренд��на

новий�стро%.

2.�Контроль�за�ви%онанням�цьо�о�розпоря-

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

Додато%�

до�розпорядження�

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

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

02.07.2016�р.�№�494

ПЕРЕЛІК 
майна, щодо якого укладаються договори про передачу майна 

комунальної власності територіальної громади 
міста Києва в оренду на новий строк

Про реконструкцію шкільного стадіону середньої школи № 243
на вул. Новомостицькій, 10 у Подільському районі

Розпорядження № 479 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 30, 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про

регулювання містобудівної діяльності", з метою створення належних умов для виховання та навчання дітей:

1.�Здійснити�ре%онстр�%цію�ш%ільно�о�стадіон�

середньої�ш%оли�№�243�на�в�л.�Новомостиць%ій,

10���Подільсь%ом��районі�міста�Києва.

2.�Визначити�Подільсь%��районн��в�місті�Києві

державн��адміністрацію�замовни%ом�робіт,

зазначених���п�н%ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Подільсь%ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації�в��становленом��поряд%�:

3.1.�Визначити��енеральні�прое%тн��та�підрядн�

б�дівельн��ор�анізації�для�ви%онання�робіт,

зазначених���п�н%ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.2.�Отримати�вихідні�дані�для�прое%т�вання.

3.3.� Забезпечити� оформлення� права

%орист�вання�земельною�ділян%ою.

3.4.�Забезпечити�розроб%��та�затвердження

прое%тної�до%�ментації.

3.5.� Забезпечити� дотримання� вимо�

за%онодавства�У%раїни�щодо�поряд%��ви%онання

б�дівельних�робіт.

3.6.�Під�час��%ладення�до�овор��підряд��на

ре%онстр�%цію�об'є%та�обов'яз%ово�передбачати

�мови�щодо�надання�підрядни%ом��арантії�я%ості

ви%онаних�робіт�та�встановити��арантійні�стро%и

е%спл�атації�об'є%та.

4.�Подільсь%ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації�подати�до�Департамент��е%ономі%и

та�інвестицій�ви%онавчо�о�ор�ан��Київсь%ої

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

адміністрації)�інвестиційні�пропозиції�щодо

в%лючення�робіт,�зазначених�в�п�н%ті�1�цьо�о

розпорядження,�до�про�рам�е%ономічно�о�і

соціально�о�розвит%��м.�Києва�на�2016�рі%�та

наст�пні�ро%и.

5.� Контроль� за� ви%онанням� цьо�о

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

Київсь%ої�місь%ої�державної�адміністрації

Спасиб%а�О.�В.
Голова В. Кличко

Про затвердження Переліку об’єктів, щодо яких запроваджується
експеримент з фінансового забезпечення реалізації заходів 

з розвитку автомобільних доріг загального користування 
державного значення у місті Києві
Розпорядження № 486 від 30 червня 2016 року

Відповідно до пункту 33 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України:

1.�Затвердити�Перелі%�об’є%тів,�щодо�я%их

запровадж�ється�е%сперимент�з�фінансово�о

забезпечення�реалізації�заходів�з�розвит%��ав-

томобільних�дорі��за�ально�о�%орист�вання�дер-

жавно�о�значення���місті�Києві,�що�додається.

2.�Контроль�за�ви%онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по%ласти�на�заст�пни%ів��олови�Київсь%ої

місь%ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз%ів.
Голова В. Кличко

Додато%�

до�розпорядження�

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

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

від�30.06.2016�р.�№�486

Перелік 
об’єктів, щодо яких запроваджується експеримент з фінансового 

забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального
користування державного значення у місті Києві

№ Індекс дороги Назва об'єкта

1. М+01 Київ+Чернігів+Нові
Яриловичі км 0+000+км
18+730 по м. Києву

1. Капітальний ремонт Броварського
проспекту (від Лівобережної площі до
мосту Метро через р. Дніпро у
Дніпровському районі м. Києва).*1

2.Капітальний ремонт автопроїздів мосту
Метро через Русанівську протоку р. Дніпро
в Дніпровському районі.*2

3.Капітальний ремонт автопроїздів мосту
Метро через р. Дніпро.*3

4.Поточний (середній) ремонт
Броварського  проспекту (від
шляхопроводу на перетині Броварського
проспекту з залізницею ст. Дарниця +Київ+
Петрівка ПЗЗ до шляхопроводу на перетині
проспекту Ю. Гагаріна та вул.Кіото з
Броварським проспектом).

2. М+03 Київ+Харків км
0+000+км 18+000 по 
м. Києву

1. Реконструкція проспекту Бажана.*4

2. Капітальний ремонт мостового полотна
та деформаційних швів на металевій
прогоновій будові вантової частини
Південного мосту через р. Дніпро.*5

3. М+05 Київ+Одеса км
0+000+км 18+000 по 
м. Києву

1. Капітальний ремонт шляхопроводу у
складі транспортної розв'язки на Одеській
площі у Голосіївському районі.*6

2. Капітальний ремонт просп. Академіка
Глушкова від вул. Васильківської до межі
обслуговування.*7

4. М+06 Київ+Чоп км 0+000+
км 14+080 по м. Києву

1. Реконструкція проспекту Перемоги.*8

2. Реконструкція транспортного вузла на
перетині проспекту Перемоги з вул.
Щербакова, під'їздів до шляхопроводу на
1 перетині з проспектом Академіка
Палладіна та капітальний ремонт
підземного пішохідного переходу біля
станції метрополітену "Святошин".*9

3.Капітальний ремонт мостового полотна
та деформаційних швів Гаванського
шляхопроводу через залізничні колії на
проспекті Перемоги у Шевченківському
районі.*10

4.Капітальний ремонт проспекту Перемоги
від площі Перемоги до Повітрофлотського
шляхопроводу.*11

5. T+10+27 Київське півкільце 1. Капітальний ремонт дорожнього одягу
Кільцевої дороги (від проспекту Перемоги
до заїзду в м. Вишневе).*12

2. Поточний (середній) ремонт проспекту
Академіка Палладіна (від проспекту
Перемоги до вул. Генерала Наумова).



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
12 ëèïíÿ 2016 ð.
¹72(4842)

14

прим.

*
1
З�ідно�Про�рами�е%ономічно�о�і�соціально�о�розвит%��м.�Києва�на�2016�рі%

*
2
З�ідно�розпорядження�КМДА�від�27.07.2012�№�1325

*
3
З�ідно�розпорядження�КМДА�від�26.06.2009�№�740

*
4
З�ідно�розпорядження�КМДА�від�18.03.2015�№�240

*
5
З�ідно�розпорядження�КМДА�від�24.05.2013�№�783

*
6
З�ідно�розпорядження�КМДА�№1133�від�19.11.2015

*
7
З�ідно�Про�рами�е%ономічно�о�і�соціально�о�розвит%��м.�Києва�на�2016�рі%

*
8
З�ідно�розпорядження�КМДА�від�07.08.2012�№�1400

*
9
З�ідно�розпорядження�КМДА�від�01.07.2013�№�1079

*
10
З�ідно�розпорядження�КМДА�від�23.06.2014�№�771

*
11
З�ідно�Про�рами�е%ономічно�о�і�соціально�о�розвит%��м.�Києва�на�2016�рі%

*
12
З�ідно�розпорядження�КМДА�від�17.06.2013�№�982

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження змін до складу міського комітету доступності
інвалідів та інших маломобільних груп населення 
до об’єктів соціальної та інженерно;транспортної 

інфраструктури
Розпорядження № 478 від 30 червня 2016 року

У зв’язку зі змінами у персональному складі міського комітету доступності інвалідів та інших маломобіль;
них груп населення до об’єктів соціальної та інженерно;транспортної інфраструктури:

Затвердити�зміни�до�с%лад��місь%о�о�%оміте-

т��дост�пності�інвалідів�та�інших�маломобіль-

них��р�п�населення�до�об’є%тів�соціальної�та

інженерно-транспортної�інфрастр�%т�ри,�за-

тверджено�о�розпорядженням�ви%онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�11�люто�о�2010

ро%��№ 61�(в�реда%ції�розпорядження�ви%онав-

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

місь%ої�державної�адміністрації�від�05�люто�о�2014

ро%��№ 139),�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)

11�люто�о�2010�ро%��№ 61

(в�реда%ції�розпорядження

ви%онавчо�о�ор�ан��Київсь%ої

місь%ої�ради�(Київсь%ої�місь%ої

державної�адміністрації)

від�30.06.2016�№�478

Склад
міського комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп

населення до об’єктів соціальної та інженерно;транспортної 
інфраструктури

Поворозни%�Ми%ола�Юрійович заст�пни%��олови�Київсь%ої�місь%ої�держав-

ної�адміністрації,��олова�%омітет�

Кри%�нов�Юрій�Володимирович дире%тор�Департамент��соціальної�політи-

%и�ви%онавчо�о�ор�ан��Київсь%ої�місь%ої�ра-

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

ції),�заст�пни%��олови�%омітет�

П�стовойт�Оле%сандр�Сер�ійович представни%�Національно�о�%омітет��спор-

т��НКСІУ�заст�пни%��олови�%омітет��(за�з�о-

дою)

Шаповалов�Оле%сандр�Анатолійович дире%тор�Київсь%о�о�місь%о�о�центр��соці-

альної,�професійної�та�тр�дової�реабілітації

інвалідів,�се%ретар�%омітет����

Азін�Володимир�Оле%сандрович �олова�ГОІ�«Гр�па�а%тивної�реабілітації�інва-

лідів»�(за�з�одою)

Березні%ов�Оле%сандр�Іванович начальни%��правління�б�дівництва�та�ор�а-

нізації�роботи�з�%ом�нальними�підприємства-

ми�Департамент��б�дівництва�та�житлово-

�о�забезпечення�ви%онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)

Бі��н�Ві%тор�Анатолійович начальни%�інспе%ційно�о�відділ��№ 2�Депар-

тамент��з�питань�державно�о�архіте%т�рно-

б�дівельно�о�%онтролю�міста�Києва�ви%онав-

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

місь%ої�державної�адміністрації)

Ворона�Оле%сандр�Володимирович президент�«Спіл%и��ромадсь%их�ор�анізацій

інвалідів�м.�Києва»�(за�з�одою)

Гален%о�О%сана�Ми%олаївна дире%тор�%ом�нальної�на�%ово-дослідної��с-

танови�«На�%ово-дослідний�інстит�т�соціаль-

но-е%ономічно�о�розвит%��міста»

Гелевей�Оле��Іванович� �олова�постійної�%омісії�Київсь%ої�місь%ої�ра-

ди�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціально-

�о�захист��(за�з�одою)

Гордію%�Ми%ола�Петрович �олова�правління�асоціації��ромадсь%ої�ор-

�анізації�«Київсь%а�місь%а�асоціація�інвалідів,

водіїв�автомобілів�з�р�чним��правлінням�«Івар»

(за�з�одою)

Гордовен%о�Володимир�Пилипович �олова�Київсь%ої�місь%ої�ор�анізації�«УСІ»�(за

з�одою)

Дорошен%о�Юрій�Валерійович начачьни%�відділ��%онтролю�я%ості�Ком�наль-

ної�%орпорації�«Київавтодор»

Євдо%имов�Дмитро�Андрійович заст�пни%�начальни%а�Управління�патр�ль-

ної�поліції���м.�Києві�ДПП

Євсев’єв�Геннадій�Андрійович �олова��ромадсь%ої�ор�анізації�«Молодь�з�по-

р�шенням�зор��«Генерація��спішної�дії»�(за

з�одою)

Кі%ін�Оле%сандр�Сер�ійович �олова�Київсь%ої�місь%ої��ромадсь%ої�ор�ані-

зації�«Ветеран�АТО�з�інвалідністю»�(за�з�о-

дою)

Косова�Ві%торія�Ві%торівна заст�пни%�начальни%а��правління�з�питань

%апітальних�в%ладень�та�розвит%��інфрастр�%-

т�ри —�начальни%�відділ��з�питань�розвит%�

соціальної�інфрастр�%т�ри�Департамент��е%о-

номі%и�та�інвестицій�ви%онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

жавної�адміністрації)

Левиць%ий�Михайло�М�сійович �олова�Київсь%ої�місь%ої�ор�анізації�«У%раїн-

сь%е�товариство��л�хих»�(за�з�одою)

Литвинен%о�Оле%сандр�Васильович дире%тор�департамент���правління�аптеч-

ною�мережею�Ком�нально�о�підприємства

«Фармація»

Міщен%о�Андрій�В’ячеславович заст�пни%�дире%тора�підприємства�«Рес�рс-

ний�Центр�«Безбар’єрна�У%раїна»�(за�з�о-

дою)

Міщен%о�Світлана�Дмитрівна �олова�Київсь%о�о�місь%о�о�товариства�інва-

лідів�«Аліса»�(за�з�одою)

Назарен%о�Василь�Васильович �олова�%оординаційної�ради�місь%их��ромад-

сь%их�ор�анізацій�інвалідів�м.�Києва�(за�з�о-

дою)

Новосець%ий�Михайло�Ми%олайович �олова�Київсь%ої�місь%ої�ор�анізації�«У%раїн-

сь%е�товариство�сліпих»�(за�з�одою)

Пабат�Оле%сандр�Ві%торович деп�тат�Київсь%ої�місь%ої�ради�(за�з�одою)

Пінч�%�Лариса�Іванівна Заст�пни%�начальни%а�Управління —�началь-

ни%�відділ��з�питань��тримання�житлово�о

фонд��Управління�житлово-%ом�нальної�ін-

фрастр�%т�ри�Департамент��житлово-%ом�-

нальної�інфрастр�%т�р��ви%онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)

Повшедний�Владислав�Владиславович завід�ючий�се%тором�з�розвит%��безбар’єр-

но�о�середовища�Департамент��містоб�д�-

вання�та�архіте%т�ри�ви%онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

жавної�адміністрації)

Подрезан�Ми%ола�Володимирович �олова�правління�Бла�одійно�о�фонд��інва-

лідів�«ІП-Фонд»�(за�з�одою)

Полозю%�Оле��Ми%олайович е%сперт�з�питань�дост�пності�НАІУ�(за�з�о-

дою)

Ро�альсь%ий�Геннадій�Вадимович �оловний�спеціаліст�відділ��%апітальних�в%ла-

день�та�оренди�приміщень�Департамент�

%�льт�ри�ви%онавчо�о�ор�ан��Київсь%ої�місь-

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

ністрації)

С%рипсь%ий�Валерій�Романович представни%�Київсь%ої�асоціації�інвалідів�з�це-

ребральним�паралічем�«КАСІЦЕП»�(за�з�одою)

Челомбіть%о�Ві%торія�Юріївна перший�заст�пни%�дире%тора�Департамен-

т��освіти�і�на�%и,�молоді�та�спорт��ви%онав-

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

місь%ої�державної�адміністрації)

Шевчен%о�Олена�Петрівна заст�пни%�начальни%а��правління�з�ор�ані-

зації�медичної�допомо�и�Департамент��охо-

рони�здоров’я�ви%онавчо�о�ор�ан��Київсь%ої

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

міністрації)

Шепелен%о�Лариса�Тимофіївна завід�вач�се%тор��е%спертизи�містоб�дівної

до%�ментації�Державно�о�підприємства�«Спе-

ціалізована�державна�е%спертна�ор�аніза-

ція —�Центральна�сл�жба�У%раїнсь%ої�дер-

жавної�б�дівельної�е%спертизи»�(за�з�одою)

Шпильовий�Іван�Федорович перший�заст�пни%�дире%тора�Департамен-

т��транспортної�інфрастр�%т�ри�ви%онавчо-

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

місь%ої�державної�адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про схвалення проекту рішення Київської міської ради 
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва 
на 2016 рік»

Розпорядження № 475 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве самовря;

дування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.�Схвалити�прое%т�рішення�Київсь%ої�місь-

%ої�ради�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь%ої�місь%ої�ради�від�22��р�дня�2015�ро%�

№ 61/61�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2016�рі%»,

що�додається.

2.�Департамент��фінансів�ви%онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�подати�на�роз�ляд�та

затвердження�Київсь%ої�місь%ої�ради�прое%т�рі-

шення�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь%ої�місь%ої�ради�від�22��р�дня�2015�ро%�

№ 61/61�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2016�рі%».

3.�Контроль�за�ви%онанням�цьо�о�розпоря-

дження�залишаю�за�собою.

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

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî

ïðèçíà÷åííÿ "Ñïåöæèòëîôîíä" ( àäðåñà: âóë. Îáîëîíñüêà, 34, ì. Êè¿â 04071, òåë. (044)111-11-11)
ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè ðåêîíñòðóêö³¿ ç âëàøòóâàííÿ íàäáóäîâè æèòëîâîãî áóäèíêó íà
âóë. Äìèòð³âñüê³é, 60/19 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç ð³øåííÿì ÊÌÐ ¹370/1804
â³ä 28.03.2002ð. Ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî 9-òè ïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó, ÿêèé ìàº:
åêñïëóàòîâàíèé ï³äâàë, 1-é ïîâåðõ — âáóäîâàí³ ïðèì³ùåííÿ (íåæèòëîâ³ òà ïðèì³ùåííÿ
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ),òà âåñòèáþëü æèòëîâîãî áóäèíêó.Ïëîùà ä³ëÿíêè 0,0407 ãà.Ïåðåäáà÷åíî
ï³äêëþ÷åííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ äî ì³ñüêèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ çã³äíî ç ÒÓ.Òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷í³,
³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³ òà 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 âïëèíóòü íà êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò. Î÷³êóâàíå çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî
ïîâ³òðÿ â ïðèçåìíîìó øàð³ íå ïåðåâèùóâàòèìå 0,1 ÃÄÊ ì.ð. ïî âñ³õ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèíàõ.
Ï³äçåìíèé ïàðê³íã â áóäèíêó íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.Ðîçì³ùåííÿ ãîñòüîâèõ àâòîñòîÿíîê âèð³øóºòüñÿ
çà ðàõóíîê ñï³ëüíîãî êîðèñòóâàííÿ òåðèòîð³ÿìè ³ñíóþ÷èõ àâòîñòîÿíîê ì³êðîðàéîíó. Îáñÿã
âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ çã³äíî ç ÄÁÍ À.2.2-1-2003. ×àñ îçíàéîìëåííÿ ãðîìàäñüêîñò³ 2016 ð.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ

ÏÀÒ "ÄÁÊ-4" (04074, ì. Êè¿â, âóë. Ëóãîâà, 13) çã³äíî ç äîãîâ³ðíèìè çîáîâ'ÿçàííÿìè
îòðèìàëî â³ä ÒÎÂ "ÄÅÏÀÒ" (01015, ì. Êè¿â, âóë. ². Ìàçåïè, 34) ôóíêö³¿ çàáóäîâíèêà íà
ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 3,1513 ãà áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó òà ïàðê³íãó ó ïðîâ.
ßñèíóâàòñüêîìó, 11 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ãåíåðàëüíèé ïðîåêòóâàëüíèê: ÒÎÂ "Öåíòðáóäïðîåêò.", þðèäè÷íà àäðåñà — 04211,
ì. Êè¿â, âóë. Îáîëîíñüêà Íàáåðåæíà, áóä.11, êîðï.1, êâ.4.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ âèìîã ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ðàçîì ç âáóäîâàíèìè
ïðèì³ùåííÿìè ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî àâòîíîìíî¿ ïðèáóäîâàíî¿ ãàçîâî¿
êîòåëüí³ íîì³íàëüíîþ ïîòóæí³ñòþ 3,6 ÌÂò òà äàõîâî¿ êîòåëüí³ íîì³íàëüíîþ ïîòóæí³ñòþ
2,85 ÌÂò.

Ó ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà âïëèâàþòü íà îòî÷óþ÷èé ïîâ³òðÿíèé áàñåéí âèêèäè â
àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí: ïðèáóäîâàíà êîòåëüíÿ (áåç ïàðíèêîâèõ
ãàç³â) 0,108 ã/ñåê., äàõîâà êîòåëüíÿ (áåç ïàðíèêîâèõ ãàç³â) 0,086 ã/ñåê., íåîðãàí³çîâàí³
âèêèäè: â³äêðèòèé ìåõàí³çîâàíèé ãàðàæ íà 200 ì/ì — 0,011 ã/ñåê., 0,015 ò/ð³ê, â³äêðèò³
àâòîñòîÿíêè íà 150 ì/ì — 0,104 ã/ñåê., 0,1365 ò/ð³ê,êîíöåíòðàö³ÿ ÿêèõ â ö³ëîìó ïî îá'ºêòó
íèæ÷å ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é (ÃÄÊ) äëÿ íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Çàáðóäíåííÿ çåìåëü, ïîâåðõíåâèõ òà ï³äçåìíèõ âîä íå â³äáóâàòèìåòüñÿ. Ïðèãí³÷åííÿ
ôëîðè ³ ôàóíè íå ñïîñòåð³ãàòèìåòüñÿ. Âèäàëåííÿ äåðåâ â³äïîâ³äíî äî Àêòó îáñòåæåííÿ
çåëåíèõ íàñàäæåíü. Ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ ïî ïîâîäæåííþ ç â³äõîäàìè. Áóäå îðãàí³çîâàíå
íàëåæíèì ÷èíîì çáèðàííÿ òà çáåð³ãàííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â (ðîçä³ëüíèé çá³ð
òåõíîëîã³÷íîþ ñõåìîþ 1). Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíèé áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿.

Âîäîñïîæèâàííÿ îá'ºêòà â ö³ëîìó ñêëàäàº 1270,93 ì3/äîáó. Âîäîâ³äâåäåííÿ ç îá'ºêòà
(ñò³÷í³ âîäè ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ òà âèðîáíè÷³ 1187,19 ì3/äîáó) çä³éñíþºòüñÿ â
ì³ñüêèé êàíàë³çàö³éíèé êîëåêòîð ç íàñòóïíèì ñêèäîì íà ì³ñüê³ î÷èñí³ ñïîðóäè ç
öèêëîì ïîâíîãî á³îëîã³÷íîãî î÷èùåííÿ. Íàéá³ëüø çàáðóäíåíà ÷àñòèíà äîùîâîãî ñòîêó
â³äâîäèòüñÿ íà î÷èñí³ ñïîðóäè. Îõîðîíà ïîâåðõíåâèõ âîä çàáåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê
êàíàë³çóâàííÿ îá'ºêòà. Îõîðîíà ï³äçåìíèõ âîä çàáåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê ïëàíóâàííÿ
òåðèòîð³¿, ¿¿ àñôàëüòóâàííÿ.Àâàð³éí³ ñêèäè íå çä³éñíþþòüñÿ, îñê³ëüêè ìåðåæ³ ðîçðàõîâàí³
íà ïðèéîì âñ³º¿ ê³ëüêîñò³ ñò³÷íèõ äîùîâèõ âîä.

Ïåðåäáà÷åí³ ïðîåêòîì çàõîäè çàõèñòó â³ä øóìó äîñòàòí³ äëÿ äîñÿãíåííÿ äîïóñòèìèõ
ð³âí³â çâóê³â òà çâóêîâèõ òèñê³â íà ïðèëåãë³é äî áóä³âë³ òåðèòîð³¿ òà â ¿¿ ïðèì³ùåííÿõ.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíèé ðÿä çàõîä³â, ùî ãàðàíòóþòü áåçàâàð³éíó åêñïëóàòàö³þ îá'ºêòà
çã³äíî ç ïðèðîäîîõîðîííèìè íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè, óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³
òåðèòîð³¿ ìàéäàí÷èêà â ö³ëîìó.

ÒÎÂ "Öåíòðáóäïðîåêò."—âèêîíàâåöü îö³íêè âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå (ÎÂÍÑ)
— çàáåçïå÷óº ðîçðîáêó ðîçä³ëó ÎÂÍÑ çã³äíî ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîãàìè åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

"Çàìîâíèê" çàáåçïå÷óº ïåðåäà÷ó îá'ºêòà â åêñïëóàòàö³þ îáñëóãîâóþ÷³é êîìïàí³¿ çã³äíî
ç åêîëîã³÷íèìè íîðìàìè òà ïðàâèëàìè, çàáåçïå÷óº åêñïëóàòàö³þ îá'ºêòà çã³äíî ç
åêîëîã³÷íèìè âèìîãàìè.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- äèðåêòîðà — õóäîæíüîãî êåð³âíèêà òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çàêëàäó êóëüòóðè "Êè¿âñüêèé
ìóí³öèïàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð ëÿëüîê";

- äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî çàêëàäó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) "Âñåóêðà¿íñüêèé ïàðê ïàì'ÿò³ áîðö³â çà ñâîáîäó ³ íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè".

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå
ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ;
àâòîá³îãðàô³ÿ,ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî,ì³ñÿöü,ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ
ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó ðîáîòó
(ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è
³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé
ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè ïðîãðàì ðîçâèòêó
â³äïîâ³äíîãî çàêëàäó êóëüòóðè íà îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â-01004, áóëüâ.
Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 3.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.
Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 21 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî êóëüòóðó" Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè ïðèéìàº

ïðîïîçèö³¿ â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ êóëüòóðè â³äïîâ³äíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ
ùîäî êàíäèäàò³â äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

ÒÎÂ "ÊÏ "Óêðà¿íñüêà Æèòëîâà Êîìïàí³ÿ"ïîâ³äîìëÿº ìåøêàíö³â,ùî ðîçðàõîâàíèé çã³äíî ç Ïîðÿäêîì,
çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹869, åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèé òàðèô íà ïîñëóãè
ç óòðèìàííÿ áóäèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³é ñòàíîâèòü ïî áóäèíêàõ çà àäðåñàìè:

ì. Êè¿â, âóë. Â. Íàóìîâè÷à, áóä. ¹ 4 — 3,98 ãðí/ì.êâ çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó.

ì. Êè¿â, âóë. Â. Íàóìîâè÷à, áóä. ¹ 4-À — 3,98 ãðí/ì.êâ çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó.

ì. Êè¿â, âóë. Â. Íàóìîâè÷à, áóä. ¹ 6 — 3,98 ãðí/ì.êâ çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó.

ì. Êè¿â, ïð-ò Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, áóä. ¹ 9-Ã- 4,11 ãðí/ì.êâ çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó.

ì. Êè¿â, ïð-ò Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, áóä. ¹ 9-Ã- 4,11 ãðí/ì.êâ çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó.

ì.Êè¿â,á-ð Äðóæáè íàðîä³â,áóä.¹ 14-16 (ñåêö³¿ 3 òà 4) —4,68 ãðí/ì.êâ çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó.

ì. Êè¿â, âóë. Äåì³¿âñüêà, áóä. ¹ 36 — 4,11 ãðí/ì.êâ çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó.

Ç ïåðåë³êîì ïîñëóã, ¿õ âàðò³ñòþ òà ïåð³îäè÷í³ñòþ âèêîíàííÿ âè ìîæåòå îçíàéîìèòèñü íà ñòåíä³
ï³ä'¿çä³â áóäèíê³â.

Âàø³ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â, ç 12.07.2016ð. äî
26.07.2016 ð. çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Äåì³¿âñüêà, áóä.¹13, îô³ñ ¹1

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — øêîëà ²-²II ñòóïåí³â ¹ 212 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà: 1) âóë. Êóð÷àòîâà, 18/2,
çàãàëüíà ïëîùà — 61,00 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ
ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 1112300,00 ãðí, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç
ÏÄÂ) çà 1 ãîäèíó — 5,80 ãðí, òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 116,00 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ,
ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280,
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ
ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß ïðîåêòó ÄÅÒÀËÜÍÎÃÎ ÏËÀÍÓ ÒÅÐÈÒÎÐ²¯, îáìåæåíîãî âóëèöÿìè

Ìèõàéëà Êðàâ÷óêà, Ðåâóöüêîãî, Çäîëáóí³âñüêîþ òà Õàðê³âñüêèì øîñå ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà â³äáóäåòüñÿ 29 ëèïíÿ 2016 ðîêó îá 11.00. Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ — àêòîâà çàëà Äàðíèöüêî¿

ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Ðîçðîáíèê ÄÏÒ òà ³í³ö³àòîð ïðîâåäåííÿ îáãîâîðåííÿ — ÒÎÂ "ÒÅÐÐÀ ÏÐÎÄÆÅÊÒ"

ÒÎÂ «Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ» ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ
äëÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì ðîçðàõîâàí³ â³äïîâ³äíî äî âèìîã «Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ¿¿ âèðîáíèöòâî,òðàíñïîðòóâàííÿ
òà ïîñòà÷àííÿ, ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè», çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 1
÷åðâíÿ 2011 ¹ 869 òà íàäàëî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïîâ³äíèé ïàêåò äîêóìåíò³â íà ðîçãëÿä òà ïîãîäæåííÿ.

Ö³íà ãàçó â òàðèô³ íà ð³âí³ 4942 ãðí çà 1000 êóá.ì, çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ â³ä 27.04.2016 ð. ¹ 315.

Ð³âåíü ïðîãíîçíèõ òàðèô³â íàâåäåíî íèæ÷å:

Íà âèêîíàííÿ ñò. 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè» òà Ïîðÿäêó äîâåäåííÿ äî ñïîæèâà÷³â ³íôîðìàö³¿ ïðî ïåðåë³ê æèòëîâî-
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ñòðóêòóðó ö³í/òàðèô³â, çì³íó ö³í/òàðèô³â ç îá´ðóíòóâàííÿì ¿¿ íåîáõ³äíîñò³ òà ïðî âðàõóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïîçèö³¿ òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä çàòâåðäæåíîìó íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 30.07.2012 ¹ 390.

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ÒÎÂ «Êîâàëüñüêà -Æèòëîñåðâ³ñ» äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿ

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ÒÎÂ "Êîâàëüñüêà - Æèòëîñåðâ³ñ"

äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿ

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ 15 êàëåíäàðíèõ äí³â ç 12.07.2016 ïî 27.07.2016 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ª. ×àâäàð, 3, òåë. 220-04-87

Îä. âèì. Ä³þ÷³ òàðèôè Ïðîåêò òàðèôó

Ïðîåêò òàðèôó íà òåïëîâó åíåðã³þ äëÿ êàòåãîð³¿ ñïîæèâà÷³â «íàñåëåííÿ» 2016 (áåç ÏÄÂ)

òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ ãðí/Ãêàë 503,30 945,77

Ïðîåêòè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ êàòåãîð³¿ ñïîæèâà÷³â «íàñåëåííÿ» 2016 (ç ÏÄÂ)

ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ: ãðí/Ãêàë 652,92 1220,17

ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè:

çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ãðí çà 1 êóá.ì 40,75 78,78

çà â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â ãðí çà 1 êóá.ì 0 75,60

Ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Íàðîäíîãî
Îïîë÷åííÿ, Åðíñòà, ²âàíà Ïóëþÿ, âçäîâæ ð³÷êè Ñîâêè òà âåðõí³ì êàñêàäîì Ñîâñüêèõ ñòàâê³â ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÒÅÐÐÀ-ÏÐÎÄÆÅÊÒ" (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî
Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ, Åðíñòà, ²âàíà Ïóëþÿ, âçäîâæ ð³÷êè Ñîâêè òà âåðõí³ì êàñêàäîì
Ñîâñüêèõ ñòàâê³â ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ, Åðíñòà, ²âàíà Ïóëþÿ, âçäîâæ ð³÷êè Ñîâêè òà âåðõí³ì êàñêàäîì
Ñîâñüêèõ ñòàâê³â ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ð.
¹ 518/10006 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³" ç³ çì³íàìè
òà äîïîâíåííÿìè.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ,
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíèõ
îá'ºêò³â.

Çã³äíî ç ïóíêòîì 4 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ðîêó ¹ 555 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³" ó Ñîëîì'ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ç 5 ñ³÷íÿ ïî 3 ëþòîãî 2016 ð.
áóëî ðîçì³ùåíî åêñïîçèö³þ ìàòåð³àë³â ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿.

Ïðîåêò äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïðîéøîâ ãðîìàäñüêå ñëóõàííÿ, ïðî ïî÷àòîê ÿêèõ áóëî îïóáë³êîâàíî ó ãàçåò³ "Õðåùàòèê"
â³ä 05.01.2016 ¹ 1 (4771).

Ï³ä ÷àñ ïîñë³äóþ÷îãî äîîïðàöþâàííÿ òà êîðèãóâàííÿ ìàòåð³àë³â ÄÏÒ áóëî óðàõîâàíî ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ ãðîìàäñüêîñò³,
þðèäè÷íèõ, ô³çè÷íèõ îñ³á çà ðåçóëüòàòàìè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü, ðåêîìåíäàö³¿ òà çàóâàæåííÿ, âèêëàäåí³ â ðåöåíç³¿ òà ó
âèñíîâêàõ äåðæàâíèõ îðãàí³â.

Ðàçîì ç òèì, âðàõîâàíî ðåêîìåíäàö³¿ ³ ïðîïîçèö³¿, ùî áóëè íàäàí³ â ïðîòîêîë³ çàñ³äàííÿ ñåêö³¿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè
àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè â³ä 5.07.2016 ð. ó ñïðàâ³ ¹012-à-16.

Îñòàòî÷íèé âàð³àíò ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òà çâ³ò ùîäî îïðàöþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ðîçì³ùåíî
íà ñàéò³ www.kga.gov.ua.

Íàéìåíóâàííÿ

Çàòâåðäæåíèé òàðèô ÊÌÄÀ â ¹245

â³ä 20.04.2016 ðîö³
Ðîçðàõîâàíèé òàðèô

Âàðò³ñòü â ãðí Âàðò³ñòü â ãðí

çà 1 Ãêàë/ ð³ê çà 1 êâ.ì/ð³ê çà 1 Ãêàë/ ð³ê çà 1 êâ.ì/ð³ê

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 21,45 3,05 28,7 3,05

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó 11,8 1,07 16,41 1,75

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 503,3 71,55 990,88 105,4

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî

Ïîñëóãè áàíêó 7,55 1,68 18,92 2,01

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 544,1 77,35 1009,79 107,41

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 652,92 13,37 1211,75 18,56

Íàéìåíóâàííÿ Âàðò³ñòü ãðí/êóá.ì Âàðò³ñòü ãðí/êóá.ì

çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóø-

íèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì

ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

Çàòâåðäæåíèé òàðèô ÊÌÄÀ â

¹245 â³ä 20.04.2016 ðîö³

çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ

ðóøíèêîñóøèëüíèê³â

äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî

âîäîïîñòà÷àííÿ 

(Ðîçðàõîâàíèé òàðèô)

çà â³äñóò-

íîñò³

ðóøíèêî-

ñóøèëü-

íèê³â

çà â³äñóòíîñò³

ðóøíèêîñó-

øèëüíèê³â 

(Ðîçðàõî-

âàíèé òàðèô)

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 0,76 2,44 0 2,44

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè äëÿ ïîñëóãè ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñ-
òà÷àííÿ

3,83 5,11 0 5,11

Âèòðàòè íà ïåð³îäè÷íó ïîâ³ðêó êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó 0,97 1,15 0 1,15

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó 0,40 1,38 0 1,38

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 27,53 54,38 0 51,73

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî 0

Ïîñëóãè áàíêó 0,47 1,18 0 1,18

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 33,95 65,65 0 63,00

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 40,75 78,78 0 75,60
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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
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Óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêå 
ïðîòèñòîÿííÿ 
â 1939—1947 ðîêàõ

Ñë³ä àêöåíòóâàòè óâàãó, ùî íà
ìîìåíò ïî÷àòêó Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè é íàïàäó ã³òëåð³âñüêî¿ Í³-
ìå÷÷èíè íà Ïîëüùó óêðà¿íñüêå
íàñåëåííÿ ïåðåáóâàëî â ïðèãíîá-
ëåíîìó ñòàí³. Øîâ³í³ñòè÷íà ïîë³-
òèêà ì³æâîºííî¿ ²² Ðå÷³ Ïîñïîëè-
òî¿ áóëà ñïðÿìîâàíà íà êóëüòóð-
íó, ñîö³àëüíó, åêîíîì³÷íó òà ðåë³-
ã³éíó äèñêðèì³íàö³þ óêðà¿íö³â ³
ðàäøå íàãàäóâàëà àïàðòå¿ä ó Ï³â-
äåíí³é Àôðèö³. Òîìó ï³ä ÷àñ í³-
ìåöüêî-ïîëüñüêî¿ â³éíè óêðà¿íö³
íå âèÿâëÿëè âåëèêî¿ ëîÿëüíîñò³
äî Ïîëüñüêî¿ äåðæàâè.

Ïîïðè òå, ùî â ëàâàõ Â³éñüêà
Ïîëüñüêîãî ïðîòè íàöèñò³â ñóì-
ë³ííî âîþâàëî áëèçüêî 120 òèñ.
ìîá³ë³çîâàíèõ óêðà¿íñüêèõ ñîë-
äàò³â, Çàõ³äíó Óêðà¿íó îõîïèëè
ïîâñòàíñüê³ âèñòóïè, îðãàí³çîâà-
í³ ÎÓÍ. Ìàéæå 8 òèñ. ÷ëåí³â ÎÓÍ
çà ï³äòðèìêè òèñÿ÷ ñåëÿí-ñèìïà-
òèê³â âçÿëè ó÷àñòü ó âèñòóïàõ ó
183-õ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ. Òîä³
âïåðøå â Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ áó-
ëî ïðîâåäåíî êàðàëüí³ àêö³¿ ïðî-
òè óêðà¿íñüêèõ ñ³ë ïîëüñüêèìè
â³éñüêîâèìè.

Êîíôë³êò ïî÷àâ íàáèðàòè îáåð-
ò³â íà òåðåíàõ Íàäñÿííÿ é Ï³äëÿø-
øÿ (Ãåíåðàëüíå ãóáåðíàòîðñòâî)
âîñåíè 1942 ðîêó. Ó ëèñòîïàä³
1942 — ëþòîìó 1943-õ ðîê³â íà-
öèñòè âèñåëèëè ïîëÿê³â ³ç íèçêè ñ³ë,
çàñåëèâøè íà ¿õí³ ì³ñöÿ óêðà¿í-
ö³â. Çàãîíè Àðì³¿ Êðàéîâî¿ ðîçö³-
íèëè öå ÿê «ñï³âïðàöþ óêðà¿íö³â
ç í³ìöÿìè ïðîòè ïîëÿê³â» ³ â áåðåç-
í³ 1943 ðîêó ðîçïî÷àëè àêö³¿ ïî-
ìñòè, ÿê³ âèëèëèñÿ ó ìàñîâ³ óáèâ-
ñòâà óêðà¿íö³â.

Âíàñë³äîê êðèâàâèõ ðîçïðàâ
òèñÿ÷³ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â çìóøåí³
áóëè ðÿòóâàòèñÿ âòå÷åþ íà Âîëèíü.
Òàê â³äîìîñò³ ïðî çíèùåííÿ ïî-
ëÿêàìè óêðà¿íö³â ä³ñòàëèñÿ äî
ðàéõñêîì³ñàð³àòó «Óêðà¿íà».

Êåð³âíèê ì³ñöåâî¿ îêóïàö³éíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Åð³õ Êîõ áóâ â³äî-
ìèé ñâîºþ óêðà¿íîôîá³ºþ ³ çä³éñ-
íþâàâ íàäçâè÷àéíî æîðñòîêó îêó-
ïàö³éíó ïîë³òèêó. «Íàì òðåáà äî-
ìîãòèñÿ, ùîá ïîëÿê ïðè çóñòð³÷³ ç

óêðà¿íöåì õîò³â éîãî âáèòè, ³ ùîá
óêðà¿íåöü, ïîáà÷èâøè ïîëÿêà,òåæ
ãîð³â áàæàííÿì éîãî âáèòè»,—òàê
âèñëîâèâ ôîðìóëó ñâîº¿ ïîë³òèêè
ðàéõñêîì³ñàð.

Ó êâ³òí³ — òðàâí³ 1943 ðîêó ïî-
ëÿêè ñòàëè ñòâîðþâàòè óêð³ïëåí³
«ñàìîîáîðîíí³» áàçè, ÿêèì í³ìö³
ïîñòà÷àëè çáðîþ ³ ìàòåð³àëüíî ¿õ
ï³äòðèìóâàëè. Ö³ çàãîíè äóæå ÷àñ-
òî çàéìàëèñÿ íå ñàìîîáîðîíîþ, à
íàïàäàìè íà äîâêîëèøí³ óêðà¿í-
ñüê³ ñåëà.

Áàãàòî óêðà¿íñüêèõ ³ñòîðèê³â
ââàæàþòü, ùî çíà÷íîþ ì³ðîþ ñà-
ìå òàêà ïîçèö³ÿ ïîëÿê³â, à íå ðà-
äèêàëüíèé íàö³îíàë³çì ÎÓÍ(á) òà
êåðîâàíî¿ íåþ ÓÏÀ, ñòàëà ãîëîâíîþ
ïðè÷èíîþ ïðîâåäåííÿ ïîâñòàí-
öÿìè çáðîéíèõ àêö³é ïðîòè ïîëü-
ñüêèõ êîëîí³é òà ñ³ë ó 1943-1944
ðîêàõ. Àäæå åòí³÷í³ ÷èñòêè ïîëÿ-
ê³â ðàí³øå íå ïëàíóâàëèñÿ îóí³â-
öÿìè, à ñòàëè ïðÿìèì íàñë³äêîì
ðîçâèòêó ïîä³é óæå ï³ä ÷àñ í³ìåöü-
êî-ðàäÿíñüêî¿ â³éíè.

Ïîñòóïîâî àêö³¿ óêðà¿íñüêèõ
ïîâñòàíö³â íà Âîëèí³ ïîøèðèëè-
ñÿ íà ïîëüñüêèõ ñåëÿí, ïðè÷îìó
ÿê íà êîëîí³ñò³â ì³æâîºííîãî ïå-
ð³îäó, òàê ³ íà äàâí³øå ïîëüñüêå
íàñåëåííÿ. ²ç ëþòîãî 1943 ðîêó àí-
òèïîëüñüê³ àêö³¿ îõîïèëè ñõ³äí³
ïîâ³òè Âîëèí³.

11-13 ëèïíÿ 1943 ðîêó ñòàâñÿ
ãåíåðàëüíèé âèñòóï ïðîòè ì³ñöå-
âèõ ïîëÿê³â. Çàãîíè ÓÏÀ ìàéæå

îäíî÷àñíî àòàêóâàëè ïîíàä 100
ïîëüñüêèõ ïîñåëåíü.

Ï³ñëÿ öüîãî êîìàíäóâàííÿ ÀÊ
Âîëèíñüêîãî îáøàðó (îêðóãó), ùîá
ïðîòèä³ÿòè çàãîíàì ÓÏÀ, íàïðàâè-
ëî îô³öåð³â ³ ðÿäîâèõ á³éö³â êàä-
ðîâîãî ñêëàäó ÀÊ îðãàí³çîâóâàòè
â ïîëüñüêèõ ïîñåëåííÿõ áàçè ñà-
ìîîáîðîíè. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü
îñåðåäê³â ïîëüñüêîãî îïîðó íå âè-
òðèìàëè íàòèñêó çàãîí³â ÓÏÀ é
áóëè çíèùåí³.

Â³ä ñåðåäèíè ë³òà, é îñîáëèâî
âîñåíè 1943 ðîêó, ïîëüñüê³ áàçè ñà-
ìîîáîðîíè îðãàí³çîâóâàëè íàïà-
äè íà îñåðåäêè é áî¿âêè ÓÏÀ, à òà-
êîæ ïîõîäè íà óêðà¿íñüê³ ñåëà çà-
äëÿ ïîïîâíåííÿ ñâîãî ïðîäîâîëü-
÷îãî çàáåçïå÷åííÿ. Çðîçóì³ëî, ùî
â³ä ïîä³áíèõ ä³é ñòðàæäàëî óêðà-
¿íñüêå öèâ³ëüíå íàñåëåííÿ.

Çà äîìîâëåíîñòÿìè ì³æ Ïîëü-
ùåþ ³ ÓÐÑÐ ç âåðåñíÿ 1944 ðîêó
â³äáóâàâñÿ îáì³í íàñåëåííÿì. Ïî-
ëÿê³â ³ç Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè ïåðåñå-
ëÿëè â Ïîëüùó, à óêðà¿íö³â ³ç Ïîëü-
ù³ — â Óêðà¿íó. Ùîá ïðèñêîðèòè
ðåïàòð³àö³þ óêðà¿íö³â, ÿê³ ðîáè-
ëè öå íåîõî÷å, ç ê³íöÿ 1945 ðîêó
ïîëüñüêèé êîìóí³ñòè÷íèé óðÿä
âäàâñÿ äî ïðèìóñîâî¿ äåïîðòàö³¿
³ç çàñòîñóâàííÿì â³éñüêà. Òåïåð
çàãîíè ÓÏÀ ñòàëè â îáîðîí³ óêðà-
¿íñüêèõ ñ³ë â³ä âèñåëåííÿ.

28 êâ³òíÿ — 28 ëèïíÿ 1947 ðî-
êó ïîëüñüêà êîìóí³ñòè÷íà âëàäà
ïðîâåëà îïåðàö³þ «Â³ñëà». Áóëî

âèñåëåíî âãëèá Ïîëüù³ ïîíàä 140
òèñ. óêðà¿íö³â, ÿê³ ùå çàëèøàëè-
ñÿ íà ñâî¿õ êîð³ííèõ çåìëÿõ. Îñ-
ê³ëüêè òåïåð óêðà¿íñüêà òåðèòî-
ð³ÿ Çàêåðçîííÿ áóëà çíåëþäíåíà,
òî ïîäàëüøà áîðîòüáà ÓÏÀ âòðà-
÷àëà ñåíñ. Àêö³ÿ «Â³ñëà» ïîñòàâè-
ëà êðàïêó â óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêî-
ìó çáðîéíîìó ïðîòèñòîÿíí³ 1942-
1947 ðîê³â. Êð³ì äåïîðòîâàíèõ â
õîä³ àêö³¿ «Â³ñëà», ó 1945-1947 ðî-
êàõ, ïîëüñüê³ êîìóí³ñòè ïðèìóñî-
âî ïåðåñåëèëè â ÓÐÑÐ ï³âì³ëüéî-
íà óêðà¿íö³â, ùå 10-12 òèñ. öèâ³ëü-
íèõ çàãèíóëî. Ó áîÿõ ³ç ïîëüñüêè-
ìè â³éñüêàìè ³ ¿õí³ìè ÷åõîñëî-
âàöüêèìè ñîþçíèêàìè ïîëÿãëî 2-
3 òèñ. óêðà¿íñüêèõ ïîâñòàíö³â ³
÷ëåí³â ÎÓÍ.

Òåìà Âîëèíñüêî¿ òðàãåä³¿ 
â óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ
â³äíîñèíàõ. Ïðîáëåìè 
òà ïîøóêè ïðèìèðåííÿ

Íà ñüîãîäí³ ó Ïîëüù³ òåìà Âî-
ëèíñüêî¿ òðàãåä³¿, ÿêà ïðîïàãóâà-
ëàñÿ ïîñòêîìóí³ñòè÷íèìè ñèëà-
ìè íå áåç ï³äòðèìêè ïðîðîñ³é-
ñüêèõ ñèë, ñòàëà ïîì³òíèì åëåìåí-
òîì ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó «ñâ³äîìî-
ãî ïîëÿêà», ÿêîìó ïðî öþ ïîä³þ
ðîçêàçóþòü ìàñ-ìåä³à é ïîë³òèêè.

Âîäíî÷àñ îïîçèö³éíà Ïîëüñüêà
ñåëÿíñüêà ïàðò³ÿ çàðåºñòðóâàëà ó
Ñåéì³ Ïîëüù³ ïðîåêò, ÿêèì ïðî-
ïîíóº âñòàíîâèòè äåíü 11 ëèïíÿ

Äíåì ïàì’ÿò³ æåðòâ ãåíîöèäó, â÷è-
íåíîãî «ÎÓÍ-ÓÏÀ íà Ñõ³äíèõ êðå-
ñàõ ²² Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿». Âàðòî íà-
ãàäàòè, ùî öÿ ïàðò³ÿ áóëà ñàòåë³-
òîì Ïîëüñüêî¿ îá’ºäíàíî¿ ðîá³ò-
íè÷î¿ ïàðò³¿, âëàñíå ïðàâëÿ÷î¿ êî-
ìóí³ñòè÷íî¿, â ÷àñè «íàðîäíî¿»
Ïîëüù³. ª âñ³ ï³äñòàâè ââàæàòè ¿¿
ïîñòêîìóí³ñòè÷íîþ. Äî ðå÷³, ÷ëå-
íè Ñåëÿíñüêî¿ ïàðò³¿ çàéíÿëè ºâ-
ðîñêåïòè÷íó ïîçèö³þ ïðè âñòóï³
Ïîëüù³ â ªâðîñîþç. Öÿ ïàðò³ÿ äàâ-
íî ìàí³ïóëþº òåìîþ Âîëèíñüêî¿
òðàãåä³¿, âèìàãàþ÷è âèçíàòè öþ
ïîä³þ ãåíîöèäîì ïîëüñüêîãî íà-
ðîäó. Íèí³, íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñòîð³÷-
÷ÿ, íàøî¿ äåðæàâè âèìóøåíà âêîò-
ðå â³äñòîþâàòè ñâîþ íåçàëåæí³ñòü
ó çáðîéí³é áîðîòüá³. Ðîñ³ÿ âåäå
ïðîòè íàøî¿ äåðæàâè áåçæàëüíó
ã³áðèäíó â³éíó. Îäíèì ³ç ìåòîä³â
ö³º¿ â³éíè º ìàí³ïóëþâàííÿ ïè-
òàííÿìè ñï³ëüíîãî ìèíóëîãî, àáè,
çîêðåìà, âáèòè êëèí ì³æ ïîëü-
ñüêèì òà óêðà¿íñüêèì íàðîäàìè.

Íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ, ó çâ’ÿçêó ç
íàáëèæåííÿì 73-õ ðîêîâèí Âî-
ëèíñüêî¿ òðàãåä³¿, óêðà¿íñüê³ ïî-
ë³òè÷í³ ä³ÿ÷³, ïðåäñòàâíèêè äóõî-
âåíñòâà é ³íòåë³ãåíö³¿ çâåðíóëè-
ñÿ äî ïîëüñüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ ç
â³äêðèòèì ëèñòîì ïðèìèðåííÿ.
Âîíè ïîïðîñèëè ïðîáà÷åííÿ ó ïî-
ëÿê³â, ïîîá³öÿâøè çàáóòè âçàºì-
í³ êðèâäè. Çîêðåìà, ëèñòà ï³äïè-
ñàëè êîëèøí³ ïðåçèäåíòè Óêðà-
¿íè Ëåîí³ä Êðàâ÷óê, Â³êòîð Þùåí-
êî, ãëàâà ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî ïàòð³àð-
õàòó Ô³ëàðåò, ãëàâà ÓÃÊÖ Ñâÿòî-
ñëàâ Øåâ÷óê.

4 ëèïíÿ 2016 ðîêó ó â³äïîâ³äü
íà ëèñò óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè÷íèõ ä³-
ÿ÷³â òà äóõîâåíñòâà ïîë³òè÷í³ òà
ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³ Ïîëüù³ íàïèñàëè
ëèñò-çâåðíåííÿ ó çâ’ÿçêó ç 73-ìè
ðîêîâèíàìè Âîëèíñüêî¿ òðàãåä³¿,
àäðåñîâàíèé óêðà¿íöÿì. Àâòîðè
çâåðíåííÿ, ñåðåä ÿêèõ òðîº êîëèø-
í³õ ïîëüñüêèõ ïðåçèäåíò³â — Ëåõ
Âàëåíñà, Àëåêñàíäð Êâàñíåâñüêèé
òà Áðîí³ñëàâ Êîìîðîâñüêèé — êî-
ëèøí³ ì³í³ñòðè çàêîðäîííèõ ñïðàâ
Ïîëüù³, â³äîì³ ïîëüñüê³ ïîë³òèêè,
ïîïðîñèëè âèáà÷èòè êðèâäè, çàâ-
äàí³ «áðàòàì-óêðà¿íöÿì ïîëüñüêè-
ìè ðóêàìè». Ó ñâîºìó çâåðíåíí³
ïîëüñüê³ ä³ÿ÷³ íàãîëîøóþòü íà ºä-
íîñò³ òà ñïîð³äíåíîñò³ äâîõ íàðî-
ä³â — ïîëüñüêîãî òà óêðà¿íñüêîãî.
Òàêîæ áóëî çãàäàíî ïðî àãðåñ³þ,
ÿêó ñüîãîäí³ çä³éñíþº Ðîñ³ÿ íà
óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ: «Âèñëîâëþ-
ºìî âàì íàøå çàõîïëåííÿ òà ñîë³-
äàðí³ñòü ó áîðîòüá³ ç àãðåñîðîì,
ÿêèé ïîíàä äâà ðîêè îêóïîâóº ÷àñ-
òèíó óêðà¿íñüêî¿ çåìë³, íàìàãà-
þ÷èñü íå äîïóñòèòè äî çä³éñíåí-
íÿ âàøî¿ ìð³¿ ïðî æèòòÿ â îá’ºä-
íàí³é ªâðîï³».

Äîðîãîâêàçîì äëÿ íèí³øíüî-
ãî òà ïðèéäåøí³õ ïîêîë³íü óêðà-
¿íö³â ³ ïîëÿê³â ìîæóòü ñòàòè ñëî-
âà Ïàïè Ðèìñüêîãî ²âàíà Ïàâëà ²²,
ç ÿêèìè â³í çâåðíóâñÿ äî îáîõ íà-
ðîä³â òà çàêëèêàâ î÷èñòèòèñÿ â³ä
áîë³ñíîãî ìèíóëîãî: «Íåõàé çà-
âäÿêè î÷èùåííþ ³ñòîðè÷íî¿
ïàì’ÿò³ âñ³ áóäóòü ãîòîâ³ ïîñòàâè-
òè âèùå òå, ùî îá’ºäíóº, à íå òå,
ùî ðîç’ºäíóº» �

Òåìà ïðîòèñòîÿííÿ íà Âîëèí³

1943-1944 ðîê³â, ïîïðè çíà÷-

í³ çóñèëëÿ Óêðà¿íè òà Ïîëüù³

ó ïèòàííÿõ ïðèìèðåííÿ, çà-

ëèøàºòüñÿ îäí³ºþ ç íàéá³ëüø

÷óòëèâèõ òà äèñêóñ³éíèõ â ³ñ-

òîð³¿ äâîñòîðîíí³õ â³äíîñèí.

Çíà÷íà ÷àñòèíà íåáàéäóæèõ

äî ö³º¿ òåìè ãðîìàäÿí, íåóðÿ-

äîâèõ îðãàí³çàö³é ïî îáèäâà

áîêè êîðäîíó çàëèøàºòüñÿ

ïðè ñâî¿é îö³íö³ ïðè÷èí òà

ïåðåá³ãó òèõ ïîä³é.

Ïàâëî ÃÎÐÍÎÑÒÀªÂ | «Õðåùàòèê»

Âîëèíñüêà òðàãåä³ÿ: 
ïðè÷èíè ³ íàñë³äêè
� Ó÷îðà âèïîâíèëàñÿ 73-òà ð³÷íèöÿ òðàã³÷íèõ ïîä³é 

â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ â³äíîñèí
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