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Öüîãîð³÷ ó ñòîëèö³ 
â³äðåìîíòóþòü
ïîíàä 180 äâîð³â

Ó ñåðåäó ï³ä ÷àñ âè¿çíî¿ íàðàäè ìåð Êè-

ºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïðî³íñïåêòóâàâ ÿê ó

ñòîëèö³ òðèâàº îíîâëåííÿ ì³æäâîðîâèõ

òà ì³æêâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â. «Ìè âèä³-

ëèëè áåçïðåöåäåíòíó ñóìó íà öå — 101

ìëí ãðí.Á³ëüøå 180 äâîð³â áóäå êàï³òàëü-

íî â³äðåìîíòîâàíî. Êîæåí ãëàâà ðàéî-

íó ïîâèíåí ïðîêîíòðîëþâàòè ö³ ðîáî-

òè òà ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ìåøêàíöÿìè, ÿê³

êðàùå ³íøèõ çíàþòü òà ìîæóòü ï³äêàçà-

òè, äå êðàùå ïîíèçèòè áîðäþð ÷è ïðî-

êëàñòè äîð³æêó»,—ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷-

êî.Êð³ì òîãî,â³í ïðî³íñïåêòóâàâ ðåìîíò

âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî íà â³äð³çêó â³ä âóë.

Ïåòëþðè äî ïëîù³ Ïåðåìîãè.«Ìè çá³ëü-

øèëè âèäàòêè íà ðåìîíò äîð³ã. Öüîãî

ðîêó â ñòîëèö³ îíîâëÿòü 51 ìàã³ñòðàëü.

Íàøå êëþ÷îâå çàâäàííÿ — çàáåçïå÷è-

òè êîìôîðò òà áåçïåêó äëÿ êèÿí»,— íà-

ãîëîñèâ ìåð ñòîëèö³.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ÊÊ «Êè¿âàâòî-

äîð» Îëåêñàíäðà Ãóñòºëºâà, çàïëàíî-

âàíà ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàíñïîðòíî¿ ðîç-

â’ÿçêè ì³æ ìîñòîì Ïàòîíà òà áóëüâàðîì

Äðóæáè íàðîä³â. Ïðè öüîìó öÿ òåðèòî-

ð³ÿ áóäå âèçíà÷åíà ÿê íóëüîâà ôîðìàò-

íà çîíà, äå íå áóäå ðåêëàìíèõ êîíñ-

òðóêö³é.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
çâ³ëüíÿòü â³ä íåëåãàëüíî¿ 
ãàçîçàïðàâêè

Ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ñòîëè-

ö³ çàäîâîëåíî ïîçîâ ïðîêóðàòóðè Êè-

ºâà, êîòðèé çîáîâ’ÿçàâ ïðèâàòíå òîâà-

ðèñòâî çâ³ëüíèòè òà ïîâåðíóòè ç íåçà-

êîííîãî êîðèñòóâàííÿ ä³ëÿíêó âàðò³ñ-

òþ ìàéæå 800 òèñ. ãðí, ðîçòàøîâàíó íà

ïåðåòèí³ âóë. Êîìàíäàðìà Óáîðåâè÷à

òà ×îðíîáèëüñüêî¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ïðèâàòíà ñòðóêòóðà

âèêîðèñòîâóâàëà çåìëþ áåç îôîðìëåí-

íÿ ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãà-

çîçàïðàâíîãî ïóíêòó òà òèì÷àñîâî¿ ñïî-

ðóäè îïåðàòîðñüêî¿.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ,

ïðîêóðàòóðà çàÿâèëà ïîçîâ äî ñóäó,â ÿêî-

ìó âèìàãàëà çâ³ëüíèòè íåçàêîííî çàéìà-

íó òåðèòîð³þ òà ïîâåðíóòè ¿¿ Êè¿âðàä³.

Ñóä ïîãîäèâñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðî-

ðà ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ ïîâåð-

íåííÿ íàä³ëó ó êîðèñòóâàííÿ êèÿíàì,òà

çàäîâîëüíèâ ïîçîâ ó ïîâíîìó îáñÿç³.

15—17 ëèïíÿ ó Êèºâ³ 
î÷³êóºòüñÿ âèñîêà 
ïîæåæíà íåáåçïåêà

Ó Êèºâ³ 15-17 ëèïíÿ î÷³êóºòüñÿ âèñîêà

ïîæåæíà íåáåçïåêà 4-ãî êëàñó.Ïðî öå ïî-

â³äîìèëè â Óêðà¿íñüêîìó ã³äðîìåòöåíòð³.

Ôàõ³âö³ Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àé-

íèõ ñèòóàö³é Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëà-

ãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñå-

ðåäîâèùà ÊÌÄÀ çàêëèêàþòü êèÿí ìàê-

ñèìàëüíî îáåðåæíî ïîâîäèòèñÿ ç âîãíåì,

îñîáëèâî â ë³ñîïàðêîâèõ çîíàõ.
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Ï³äâèùåííÿ òàðèô³â —
òåìà ãàðÿ÷à. Îñîáëèâî 
ç îãëÿäó íà ñåçîí õîëîäó

«Õðåùàòèê» ïîñò³éíî âèñâ³ò-
ëþº òåìó ï³äâèùåííÿ òàðèô³â çà
ÆÊÏ, à òàêîæ óõâàëåíîãî äåïó-
òàòàìè ìîðàòîð³þ íà ¿õ ñïëàòó.
Öå ïèòàííÿ ïîñò³éíî ïåðåáóâàº â
öåíòð³ óâàãè ìåðà, âñ³õ äåïóòà-
ò³â. ßê ðåçóëüòàò, Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà óõâàëèâ ð³øåííÿ ñòâî-
ðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç íàïðàöþ-
âàííÿ ìåõàí³çìó ðåàë³çàö³¿ ìî-
ðàòîð³þ íà ï³äâèùåííÿ òàðèô³â
³ äåëåãóâàâ äî ¿¿ ñêëàäó çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðà Ïàíòå-
ëåºâà — ôàõ³âöÿ, ÿêèé â³äïîâ³-
äàº, çîêðåìà, çà æèòëîâî-êîìó-
íàëüíó ñôåðó ñòîëèö³. Ó÷îðà Â³-
òàë³é Êëè÷êî çíîâó çâåðíóâñÿ äî
êîëåã-äåïóòàò³â ç òèì, ùî ðîáî-
÷à ãðóïà ç íàïðàöþâàííÿ ìåõà-
í³çìó çàïðîâàäæåííÿ ìîðàòîð³þ
íà ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà êîìó-
íàëêó ïîâèííà ïðàöþâàòè, à äå-
ïóòàòè, ³ îñîáëèâî àâòîðè ð³øåí-
íÿ, ïîäàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿.

«Ïîäàâàéòå ñâîº áà÷åííÿ ³
ïðîïîçèö³¿. Ó ïåðøó ÷åðãó àê-
òèâíèìè ìàþòü áóòè ò³, õòî ãî-

òóâàâ ïðîåêòòàêîãî ð³øåííÿ.Ó âàñ
æå, ñïîä³âàþñÿ, º áà÷åííÿ éîãî
âïðîâàäæåííÿ...», — ñêàçàâ Â³-
òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð Êèºâà òàêîæ çàóâàæèâ,
ùî â÷îðà àíàëîã³÷íå ð³øåííÿ ïðî
çàïðîâàäæåííÿ ìîðàòîð³þ íà ï³ä-
âèùåííÿ òàðèô³â ÆÊÏ óõâàëèëà
ì³ñüêà ðàäà Äí³ïðà.

Ñâÿòà çåìëÿ òðèâîãè 
³ ñïîä³âàíü

Ï³ä ÷àñ ïëåíàðíîãî çàñ³äàí-
íÿ ëåâîâà ÷àñòêà, à ÿêùî áðàòè ó
â³äñîòêîâîìó â³äíîøåíí³,òî ìàé-
æå 90 â³äñîòê³â ïèòàíü ïîðÿäêó
äåííîãî, ñòîñóâàëàñÿ ñôåðè ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ ³ çåìëåêîðèñòóâàí-
íÿ. ² óâàãà äî íèõ ç áîêó êèÿí,
ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü ñüîãîäí³
íàäçâè÷àéíà. Ñâ³ä÷åííÿì öüîãî
áóâ ³ âåëåëþäíèé ì³òèíã ï³ä ñò³-
íàìè ÊÌÄÀ, çà ï³äòðèìêè äåïó-
òàò³â â³ä ÂÎ «Ñâîáîäà». Íà ïåðå-
êîíàííÿ àêòèâ³ñò³â, ÿê³ ç³áðàëè-
ñÿ, ¿õíÿ ñòóðáîâàí³ñòü ³ òðèâîãà
ùîäî çëîâæèâàíü ó ö³é öàðèí³ íå
º áåçï³äñòàâíèìè.

«Âñ³ çåìåëüí³ ïèòàííÿ, ÿê³ ìè
ðîçãëÿäàºìî, ìè ðîçãëÿäàºìî àá-

ñîëþòíî â³äêðèòî ³ ïðîçîðî. Íà
çàñ³äàííÿ çåìåëüíî¿ êîì³ñ³¿ çàâ-
æäè çàïðîøóþòüñÿ ïðåäñòàâíè-
êè ãðîìàäñüêîñò³, ôàõ³âö³-åêñ-
ïåðòè, æóðíàë³ñòè... Ùîá òàêèõ
ïèòàíü, ÿê³ áóëè ùå äåê³ëüêà ðî-
ê³â òîìó, çà ×åðíîâåöüêîãî, ³ òà-
êîãî âåëèêîãî äåðèáàíó çàìë³ íå
áóëî. Òàêå í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ïî-
âèííî ïîâòîðèòèñÿ»,— çàçíà÷èâ
Â³òàë³é Êëè÷êî, â³äïîâ³äàþ÷è â
êóëóàðàõ íà çàïèòàííÿ «Õðåùà-
òèêà» ùîäî çåìåëüíî¿ ñèòóàö³¿ ó
Êèºâ³.

Çà ñëîâàìè ìåðà, ñòîëè÷íà
çåìëÿ ìàº â³äïîâ³äíèé ô³íàíñî-
âèé åêâ³âàëåíò, ³ ïðàâî íà âîëî-
ä³ííÿ íåþ âèäàºòüñÿ òèì êîìïà-
í³ÿì, ïðèâàòíèì îñîáàì, ÿê³ ¿¿
ä³éñíî ïîòðåáóþòü ³ ìàþòü íà öå
âñ³ çàêîíí³ ï³äñòàâè.

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð
Ïðîêîï³â âèñëîâèâ ñâîþ ïîçè-
ö³þ ùîäî òàêîãî äóæå âàæëèâî-
ãî ³ àêòóàëüíîãî ïèòàííÿ, ÿê ðîç-
ãëÿä äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè ïðîåê-
ò³â äåòàëüíèõ ïëàí³â òåðèòîð³¿.

«Öå äóæå îá’ºìí³ ³ ñêëàäí³ äî-
êóìåíòè. ßê ò³ëüêè òè âðàõîâó-
ºø ³íòåðåñè îäí³º¿ ãðóïè ëþäåé,
ïî÷èíàþòü â áàëàíñ³ íå âðàõîâó-
âàòèñÿ ³íòåðåñè ³íøî¿... Çðîáè-
òè ³äåàëüíèé ÄÏÒ, ÿêèé áè âëàø-
òîâóâàâ âñ³õ, äîñèòü ñêëàäíî»,—
çàçíà÷èâ ïàí Ïðîêîï³â.

Ùîäî óõâàëåííÿ â³äïîâ³äíèõ
äîêëàäíèõ ïëàí³â òåðèòîð³¿ ï³ä
÷àñ ñåñ³¿, ñåêðåòàð Êè¿âðàäè ñïðîã-
íîçóâàâ, ùî ÄÏÒ, ÿê³ íå ìàòèìóòü
êðèòè÷íèõ çàóâàæåíü äåïóòàò³â,
áóäóòü äåïóòàòàìè ïðîãîëîñîâà-
í³. Ò³, ÿê³ íå ïðîéäóòü äåïóòàò-

ñüêîãî «÷èñòèëèùà» — â³äõèëÿòü
äëÿ äîäàòêîâîãî äîîïðàöþâàí-
íÿ â êîì³ñ³¿.

Îêð³ì öüîãî, ó÷îðà äåïóòàòè
çàòâåðäèëè Ïðîãðàìó âèêîðèñ-
òàííÿ òà îõîðîíè çåìåëü ñòîëèö³
íà 2016—2020 ðîêè.

Çàâæäè âàæëèâî 
çíàòè ì³ðó

Íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè-
¿âðàäè äåïóòàòè ï³äòðèìàëè ð³-
øåííÿ, ùî âðåãóëüîâóº áóä³âíèö-
òâî íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-23. Âîíî
çîáîâ’ÿçóº ÒÎÂ «²íâåñòèö³éíî-
áóä³âåëüíà ãðóïà» ó ì³ñÿ÷íèé òåð-
ì³í ïðèâåñòè âèñîòí³ñòü çàçíà-
÷åíî¿ çàáóäîâè ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî Ãåíï-
ëàíó äî 2020 ðîêó òà íàêàçó Ì³í³ñ-
òåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà-
¿íè. Òàêèì ÷èíîì, â³äïîâ³äíà
ñïîðóäà íå ìàº ïåðåâèùóâàòè 25
ìåòð³â.

«Âèñîòí³ñòü ö³º¿ çàáóäîâè —
îäíå ³ç êëþ÷îâèõ ïèòàíü, ùî ïî-
òðåáóº âèð³øåííÿ. Íàøå çàâäàí-
íÿ — çðîáèòè âñå, àáè íå áóëî
æîäíèõ çàãðîç äëÿ âèêëþ÷åííÿ
³ç Âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ
àíñàìáëþ ñïîðóä Ñîáîðó Ñâÿòî¿
Ñîô³¿... Ñàìå òîìó ìè ïðèéíÿëè
ð³øåííÿ âðåãóëþâàòè ïèòàííÿ
çàáóäîâè íà Ãîí÷àðà, 17-23 øëÿ-
õîì äåìîíòàæó íåçàêîííî¿ íà-
äáóäîâè. Âîíà ìàº ñÿãàòè íå á³ëü-
øå 25 ìåòð³â»,— íàãîëîñèëà äå-
ïóòàò Êè¿âðàäè Îëüãà Áàëèöüêà,
ÿêà º ñï³âñóá’ºêòîì äàíîãî ð³-
øåííÿ.

Ïðîäîâæåííÿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè
â³äáóäåòüñÿ 21 ëèïíÿ îá 11.00 �

Ñïåêîòíà Êè¿âðàäà
� Äî +30°C íà âóëèö³ äîäàâàâñÿ íàêàë òåìïåðàòóðè ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïèòàíü

ó ñåñ³éí³é çàë³

Íà â÷îðàøíº ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ âèíîñèëîñÿ 145
ïèòàíü, ñåðåä ÿêèõ 11 çàãàëüíèõ, 7 ùîäî âëàñíîñò³
òà 127 ñòîñóâàëèñÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà çåìëåêî-
ðèñòóâàííÿ. Îòæå, «ïëåíàðêà» Êè¿âðàäè â öþ
êóëüì³íàö³éíó ë³òíþ ïîðó îá³öÿëà áóòè ñïåêîò-
íîþ, ÿê ó áóêâàëüíîìó òàê ³ â ïåðåíîñíîìó ñåíñàõ.

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Çà ñëîâàìè äåïóòàòà Êè¿âðàäè Îëüãè Áàëèöüêî¿, ó÷îðà ¿¿ êîëåãè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ âðåãóëþâàòè ïèòàííÿ ïðîáëåìíî¿ çàáóäîâè íà âóëèö³ Ãîí÷àðà, 17-23 øëÿõîì
äåìîíòàæó íåçàêîííî¿ íàäáóäîâè
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про організацію та проведення Дня Українського 

національного прапора в місті Києві
Розпорядження № 665 від 6 липня 2016 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 06 липня 2000 року № 228/949 «Про День національного
прапора в столиці України $ місті Києві», статті 5 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002 року № 371/1805, з метою відзначення 26$ї річниці
підняття Українського національного прапора на флагштоці біля будинку Київської міської ради на Хрещатику
та беручи до уваги, що підняття вперше в Києві 24 липня 1990 року синьо$жовтого прапора мало велике
духовне та політичне значення в побудові незалежної Української держави:

1.�Провести�22�липня�2016�ро���в�місті�Києві

�рочистий�захід�за��частю��ерівництва�Київсь�ої

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

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

адміністрації)�та�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�на�оди�свят��вання�Дня�У�раїнсь�о�о

національно�о�прапора�в�місті�Києві.

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

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

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

�правлінню�ор�анізаційної�роботи�та�ре�іональних

зв’яз�ів�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)�та�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої

ради�забезпечити�під�отов���та�проведення

�рочисто�о�заход��за��частю��ерівництва�Київсь�ої

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

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

адміністрації),�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради

з� на�оди� свят��вання� Дня� У�раїнсь�о�о

національно�о�прапора�в�місті�Києві.

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

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

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

забезпечити�широ�е�висвітлення�в�засобах

масової�інформації�історичної�події�-�підняття

У�раїнсь�о�о�національно�о�прапора�на�фла�штоці

біля�б�дин���Київсь�ої�місь�ої�ради�на�Хрещати��

24�липня�1990�ро��,�а�та�ож�проведення

свят��вання�Дня�У�раїнсь�о�о�національно�о

прапора�в�місті�Києві.

4.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о� роз-

порядження�по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о

�олови�-�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради

Про�опіва�В.�В.�та�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Резні�ова�О.�Ю.

Київський міський голова
В. Кличко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної

власності територіальної громади міста Києва єдиному 
претенденту на право оренди

Рішення Київської міської ради № 379/379 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 760$763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ$
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання не$
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за ре$
зультатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішен-

ня.

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

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

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

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

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

ня.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�30.06.2016�ро���№ 379/379

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

претенденту на право оренди

№
з/п

Повна назва оренда
ря, його форма

власності та форма
фінансування

Адреса та характе
ристика об’єкта не

рухомості

Призначення, харак
теристика об’єкта

оренди та орендова
на площа, кв. м

Ставка орендної
плати, без ПДВ

Строк, на який укла
дається договір

оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового

фонду Шевченківського району м. Києва»
Комунальне неко
мерційне підприєм
ство «Центр первин
ної медикосанітар
ної допомоги № 2»
Шевченківського
району міста Києва
Форма власності —
комунальна 
Форма фінансуван
ня — бюджетна

вул. Татарська, 1В,
Шевченківський
район 
Житловий будинок
5поверховий 
Площа — 3 468,56
кв. м

Розміщення кому
нального закладу
охорони здоров’я 
1 поверх 
Площа — 224,8 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Про списання шляхом продажу транспортних засобів, 
які належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 377/377 від 30 червня 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 75 та частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пунк$
ту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра$
їні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списан$
ня основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної гро$
мади міста Києва», враховуючи звернення управління освіти Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації від 20 лютого 2015 року № 265, Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від
05 березня 2015 року № 106$1492, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

трації�на�списання�шляхом�продаж��на�а��ціо-

ні�за�почат�овою�вартістю,�визначеною�за�ре-

з�льтатами�незалежної�оцін�и�транспортних

засобів,�я�і�належать�до��ом�нальної�власно-

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

но�з�додат�ом.

2.�Управлінню�освіти�Подільсь�ої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації:

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

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

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

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

них�засобів,�перерах�вати�до�бюджет��міста

Києва.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Найменування транспортних засо
бів та їх технічна характеристика

Рік введення в
експлуатацію

Первісна ба
лансова вар

тість, грн

Залишкова
балансова
вартість,

грн

Підстава для списання

1 2 3 4 5 6

1.
ГАЗ 5312, державний № 6582 КИП,
шасі № 1230271, двигун № 0081905,
пробіг 400215 км, 1990 p. випуску

1990 4121,00 0,00
Акт про списання автотранс
портних засобів від
24.12.2012

2.
ГАЗ 5204, державний № 15976 КА,
шасі № 0961840, пробіг 400115 км,
1987 р. випуску

1987 3804,00 0,00
Акт про списання автотранс
портних засобів від
24.12.2012

3.

Ікарус250, державний № 0691КІА,
двигун № 10158+/930, шасі
№ 2503856418, пробіг 625012 км,
1981 р. випуску

1981 87672,00 0,00
Акт про списання автотранс
портних засобів від
24.12.2012

4.
Opel Recod Е, державний № 03312
КА, двигун № 22Е0036609, пробіг
65114 км, 1985 р. випуску

1985 1715,00 0,00
Акт про списання автотранс
портних засобів від
24.12.2012

5.
РАФ220301, державний № 58992
КТ, шасі № 229960, пробіг 200000
км, 1992 р. випуску

1992 9736,00 0,00
Акт про списання автотранс
портних засобів від
24.12.2012

6.
ПАЗ32051, державний № 13561 КА,
двигун № V 1030972, шасі 
№ V0007118, 2000 р. випуску

2000 75868,00 0,00
Акт про списання автотранс
портних засобів від
24.12.2012

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�30.06.2016�ро���№ 377/377

Транспортні засоби, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва та перебувають на балансі управління освіти 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, дозвіл 
на списання шляхом продажу на аукціоні яких надається

Київський міський голова
В. Кличко

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

Рішення Київської міської ради № 378/378 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 760$763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

нежитлові�приміщення��ом�нальної�власності

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

додат�ом.

2.�Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації���ласти�в��становленом��поряд��

до�овір� оренди� нежитлових� приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко
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Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�30.�06.�2016�ро���№�378/378

Нежитлові приміщення, які пропонується передати в орендне 
користування без проведення конкурсу

№
з/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та

форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення, характеристика
об'єкта оренди та орендована

площа кв.м

Ставка
орендної
плати у %

Строк, на який
кладається договір

ренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ  ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ  КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ГОЛОСІЇВСЬКОГО
РАЙОНУ М. КИЄВА"

Член Запорізької
організації Національної
Спілки художників
України Кургінян Г.Т.
Форма власності 
приватна Форма
фінансування 
госпрозрахункова

просп. Науки, 61
Голосіївський
район ЖБк 
3поверховий
загальна площа 
1599,20 кв.м

Розміщення майстерні художника
на площі, що не
використовується  для
провадження підприємницької
діяльності 
20,0 кв.м 
43,8 кв.м 
1 поверх загальна площа  63,8 квм

1% 
4% 2 роки 364 дні

Про затвердження Положення про стимулювання впровадження
енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках 

шляхом відшкодування частини кредитів
Рішення Київської міської ради № 565/565 від 7 липня 2016 року

Відповідно до законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про енерго$
збереження», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про особливості здійснення права власності у бага$
токвартирному будинку», Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку жит$
лово$комунальної інфраструктури міста Києва на 2016$2020 роки, затвердженої рішенням Київської місь$
кої ради від 17.03.2016 № 232/232, рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бю$
джет міста Києва на 2016 рік», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056
«Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження», Меморандуму про
співробітництво у сфері енергоефективності житлових будинків міста Києва, укладеного 04 серпня 2015 року
між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та виконавчим органом Ки$
ївської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), та з метою стимулювання співвласни$
ків багатоквартирних будинків до підвищення енергетичної ефективності багатоквартирних будинків Київ$
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Положення�про�стим�люван-

ня�впровадження�енер�оефе�тивних�заходів��

ба�ато�вартирних�б�дин�ах�шляхом�відш�од�-

вання�частини��редитів,�що�додається.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�житлово-�ом�нально�о��оспо-

дарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с�.

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�07.07.2016�ро���№�565/565

Положення 
про стимулювання впровадження енергоефективних заходів 

у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів

1.�Це�Положення�розроблено�з�метою�ре-

алізації�механізм��стим�лювання�впроваджен-

ня�енер�оефе�тивних�заходів�шляхом�відш�о-

д�вання�частини��редитів,�отриманих���бан�ах

та�інших�фінансових��становах�(далі —�фінан-

сові��станови)�на�впровадження�енер�оефе�-

тивних�заходів���ба�ато�вартирних�б�дин�ах

(далі —�Положення),�забезпечення�цільово�о

та�ефе�тивно�о�ви�ористання��оштів,�що�пе-

редбачаються���бюджеті�міста�Києва�на�зазна-

чені�цілі�(далі —�бюджетні��ошти).�Кредит�під-

ля�ає�част�овом��відш�од�ванню�в�частині�при-

дбання�матеріалів�та/або�обладнання�та�ви�о-

нання�робіт�для�впровадження�енер�оефе�тив-

них�заходів.

2.�Відповідно�до�цьо�о�Положення�за�рах�-

но��бюджетних��оштів�відш�одов�ється�30%

основної�с�ми�бор���за��редитом,�але�не�біль-

ше�обся���витрат�на�придбання�матеріалів

та/або�обладнання�та�ви�онання�робіт�для�впро-

вадження�енер�оефе�тивних�заходів,�зазначе-

них���п�н�ті�9�цьо�о�Положення.

3.�Граничний�розмір�відш�од�вання�стано-

вить�14 000��ривень�в�розрах�н���на�одн���вар-

тир��ба�ато�вартирно�о�б�дин���на�рі�.

4.�Головний�розпорядни��бюджетних��ош-

тів —�Департамент�житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації).

5.�Право�на�відш�од�вання�частини��редитів

мають�та�і�позичальни�и:

•об’єднання�співвласни�ів�ба�ато�вартир-

них�б�дин�ів;

•житлово-б�дівельні��ооперативи.

6.�Для�отримання�позичальни�ами�відш�о-

д�вання�частини��редит���оловний�розпоряд-

ни��бюджетних��оштів�зобов’язаний�отрим�-

вати�від�фінансових��станов�два�примірни�и

реєстр��позичальни�ів,�я�і�мають�право�на�от-

римання�відш�од�вання,�за�формою�з�ідно�з

додат�ом�до�цьо�о�Положення�(далі —�Реєстр

позичальни�ів).

7.�Відш�од�вання�частини��редитів�здійсню-

ється�на�підставі�до�оворів�про�співробітниц-

тво,�я�і���ладаються�між��оловним�розпоряд-

ни�ом�бюджетних��оштів�та�фінансовою��ста-

новою.�До�овір�про�співробітництво�визначає

порядо��взаємодії�фінансової��станови�та��о-

ловно�о�розпорядни�а�бюджетних��оштів���рам-

�ах�реалізації�цьо�о�Положення.

8.�До�овором�про�співробітництво�передба-

чається:

8.1.�Інформ�вання�фінансових��станов��о-

ловним�розпорядни�ом�бюджетних��оштів�про

доведені�аси�н�вання�та�залишо��бюджетних��ош-

тів���рам�ах�реалізації�цьо�о�Положення.

8.2.�Отримання�фінансовою��становою�з�о-

ди�позичальни�а�на�роз�риття�інформації�про

цільове�ви�ористання��редит��та�споживання

житлово-�ом�нальних�посл���(паливно-енер-

�етичних�рес�рсів)�протя�ом�дії��редитно�о�до-

�овор�.

8.3.�Отримання��оловним�розпорядни�ом

бюджетних��оштів�(на�йо�о�письмов��вимо��)

до��ментів�від�фінансової��станови,�то�підтвер-

дж�ють�цільове�ви�ористання��редит�.

8.4.�Отримання��оловним�розпорядни�ом

бюджетних��оштів�від�фінансової��станови�ін-

формації,�необхідної�для�здійснення�моніто-

рин���ефе�тивності�механізм��стим�лювання

впровадження�енер�оефе�тивних�заходів�в�по-

ряд���і�стро�и,�визначені�до�овором�про�спів-

робітництво.

8.5.�Відповідальність�фінансової��станови�за

повнот��та�достовірність�до��ментів,�наданих

позичальни�ами�фінансовій��станові�для�отри-

мання��редит��на�придбання�матеріалів�та/або

обладнання,�ви�онання�робіт�для�впроваджен-

ня�енер�оефе�тивних�заходів.

8.6.�Відповідальність�фінансової��станови�за

здійснення��онтролю�за�цільовим�ви�ористан-

ням��редитів.

8.7.�Нижченаведені�обов’яз�ові��мови�для

в�лючення�позичальни�ів�до�Реєстр��позичаль-

ни�ів:

•наявність�прилад��облі���теплової�енер�ії

(лічильни�а)�в�ба�ато�вартирном��б�дин���або

йо�о�встановлення�в�ході�впровадження�енер-

�оефе�тивних�заходів�відповідно�до�Положен-

ня;

•подання�позичальни�ом�до�фінансової��с-

танови�а�та�ви�онаних�робіт�та/або�інших�до-

��ментів,�що�підтвердж�ють�фа�т�впроваджен-

ня�енер�оефе�тивних�заходів�з�ви�ористанням

придбаних�обладнання�та/або�матеріалів.

9.�Позичальни�ам�відш�одов�ється�частина

�редитів�в�межах��редитів,�зал�чених���фінан-

сових��становах�на�придбання�та�их�матері-

алів�та/або�обладнання�та�ви�онання�робіт�із�їх-

ньо�о�впровадження:

9.1.�Обладнання�і�матеріалів�для�облашт�-

вання�індивід�альних�теплових�п�н�тів,���том�

числі�ре��ляторів�теплово�о�пото���за�по�одни-

ми��мовами�та�відповідно�о�обладнання�і�ма-

теріалів�до�них.

9.2.�Обладнання�і�матеріалів�для�проведен-

ня�робіт�з�термомодернізації�вн�трішньоб�дин-

�ових�систем�опалення�та�систем��арячо�о�во-

допостачання.

9.3.�Те�ілонасосної�системи�для�водяної�сис-

теми�опалення�та/або��арячо�о�водопостачан-

ня�та�відповідно�о�обладнання�і�матеріалів�до

неї.

9.4.�Системи�сонячно�о�теплопостачання

та/або��арячо�о�водопостачання�та�відповід-

но�о�обладнання�і�матеріалів�до�неї.

9.5.�Обладнання�і�матеріалів�для�модерніза-

ції�систем�освітлення�місць�за�ально�о��орис-

т�вання�(��том��числі�еле�тропровод�и,�авто-

матичних�вими�ачів,�ламп�(о�рім�ламп�розжа-

рювання),�патронів�до�них).

9.6.�В�злів�облі���води�(�арячої,�холодної)�та

теплової�енер�ії�в�ба�ато�вартирних�б�дин�ах,

зо�рема�засобів�вимірювальної�техні�и�(при-

ладів�облі��,�лічильни�ів),�приладів-розподі-

лювачів�теплової�енер�ії�по��вартирах�та�від-

повідно�о�обладнання�і�матеріалів�до�них.

9.7.�Ба�атозонних�(ба�атотарифних)�прила-

дів�облі���еле�тричної�енер�ії�(лічильни�ів�а�-

тивної�еле�тричної�енер�ії),�я�і�ви�ористов�ю-

ться�для�потреб�ба�ато�вартирно�о�б�дин��,

та�відповідно�о�обладнання�і�матеріалів�до�них.

9.8.�Обладнання�і�матеріалів�для�проведен-

ня�робіт�з�теплоізоляції�(термомодернізації)

зовнішніх�стін,�підвальних�приміщень,��орищ,

по�рівель�та�ф�ндаментів.

9.9.�Світлопрозорих��онстр��цій�з�енер�о-

збері�аючим�с�лом�(�рім�одно�амерних)�для

місць�за�ально�о��орист�вання�(під’їздів,�під-

валів,�технічних�приміщень,��орищ�тощо)�та

відповідно�о�обладнання�і�матеріалів�до�них.

9.10.�Дверей�для�місць�за�ально�о��орист�-

вання�(під’їздів),�підвалів,�технічних�приміщень,

�орищ�та�відповідно�о�обладнання�і�матеріалів

до�них.

10.�Головний�розпорядни��бюджетних��ош-

тів�на�підставі���ладених�до�оворів�про�спів-

робітництво�з�фінансовою��становою�та�Реєс-

тр��позичальни�ів,�протя�ом�п’яти�робочих�днів

від�дати�отримання�Реєстр��позичальни�ів�від

фінансової��станови,�але�не�пізніше�20��р�дня

ро��,�в�я�ом��б�в�отриманий�Реєстр�позичаль-

ни�ів,�приймає�рішення�про�відш�од�вання�та

перерахов�є�бюджетні��ошти,�що�підля�ають

відш�од�ванню�позичальни�ам,�на�рах�н�и�від-

повідних�фінансових��станов�для�по�ашення

частини��редит�.�Фінансові��станови�протя�ом

одно�о�робочо�о�дня�перерахов�ють�бюджет-

ні��ошти�на�розрах�н�ові�рах�н�и�відповідних

позичальни�ів,�що�від�риті���фінансових��ста-

новах,�для�по�ашення�частини��редит��та�ін-

форм�ють��оловно�о�розпорядни�а�бюджет-

них��оштів�про�зарах�вання��оштів�позичаль-

ни�ам�протя�ом�трьох�днів�з�момент��зарах�-

вання.

11.�Дія�цьо�о�Положення�поширюється�на

позичальни�ів,�я�ими�зал�чені��редити���фі-

нансових��становах�після�04�серпня�2015�ро-

���на�придбання�матеріалів�та/або�обладнан-

ня�та�ви�онання�робіт�для�впровадження�енер-

�оефе�тивних�заходів,�зазначених���п�н�ті�9

цьо�о�Положення.

12.�Відш�од�вання�здійснюється�в�межах

�оштів,�передбачених���бюджеті�міста�Києва

на�відповідний�рі�,�відповідно�до�помісячно�о

план��аси�н�вань�та�за�наявності�цільових��ош-

тів�на�розрах�н�овом��рах�н����оловно�о�роз-

порядни�а�бюджетних��оштів�в�поряд���чер-

�овості�надходження�до��оловно�о�розпоряд-

ни�а�бюджетних��оштів�реєстрів�позичальни-

�ів.

13.�Головний�розпорядни��бюджетних��ош-

тів�не�може�брати�бюджетні�зобов’язання�в

розмірах,�що�перевищ�ють�обся�и�бюджетних

призначень�на�відповідний�рі�.

14.�Бюджетні��ошти�не�мож�ть�б�ти�спрямо-

вані�на�сплат��б�дь-я�их�штрафів�та/або�пені,

нарахованих�з�ідно�з��мовами��редитно�о�до-

�овор�.

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»

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про деякі питання виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал$соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» на території міста Києва
Розпорядження № 342 від 20 травня 2016 року
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Відповідно до статті 6, абзацу 3 Розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал$соціалістинного (нацист$
ського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», враховуючи резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1096 (1996) від 27 червня 1996 року щодо ліквідації спадщини колишніх
комуністичних тоталітарних режимів, № 1481 (2006) від 26 січня 2006 року щодо необхідності міжнародного засудження злочинів тоталітарних комуністичних режимів, № 1495 (2006) від 12 квітня 2006 року щодо боротьби
з відродженням нацистської ідеології, № 1652 (2009) від 29 січня 2009 року щодо відношення до пам’ятників, що мають суперечливу історичну інтерпретацію у державах — членах Ради Європи, резолюцію Парламентської
Асамблеї ОБСЄ SC (09) З R від 29 червня — 3 липня 2009 року щодо неприпустимості звеличення тоталітарних режимів, відкриття історичних та політичних архівів, вивчення тоталітарної спадщини та підвищення поінфор$
мованості громадськості, декларацію Європейського Парламенту від 23 вересня 2008 року щодо проголошення 23 серпня днем пам’яті жертв сталінізму і нацизму, резолюцію Європейського Парламенту від 23 жовтня 2008
року в пам’ять про Голодомор — штучний голод в Україні 1932$1933 років, резолюцію Європейського Парламенту від 2 квітня 2009 року щодо європейської свідомості та тоталітаризму, Спільну заяву з нагоди 70$х роковин
Голодомору — Великого голоду 1932$1933 років в Україні, прийняту на 58$й сесії Генеральної Асамблеї ООН, засудження у 1991 році Законом України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» політичних
репресій, що здійснювалися протягом 1917$1991 років комуністичним тоталітарним режимом на території України, відмежування від методу державного терору в управлінні державою, притаманного комуністичному то$
талітарному режиму, і проголошення намірів неухильно сприяти відновленню справедливості та усуненню наслідків свавілля і порушення громадянських прав, визнання Законом України «Про Голодомор 1932$1933 років
в Україні» Голодомору 1932$1933 років геноцидом Українського народу, засудження злочинних дій тоталітарного режиму СРСР, спрямованих на організацію Голодомору, наслідком якого стало знищення мільйонів людей,
руйнування соціальних основ Українського народу та його вікових традицій, духовної культури та етнічної самобутності, а також встановлення постановою Апеляційного суду міста Києва 13 січня 2010 року факту причет$
ності вищого керівництва СРСР, УРСР та комуністичної партії до організації Голодомору 1932$1933 років в Україні:

1.�Затвердити�перелі��пам’ятни�ів,�пам’ятних�зна�ів,�присвячених�особам,�причетним�до�ор-

�анізації�та�здійснення�Голодомор��1932-1933�ро�ів�в�У�раїні,�політичних�репресій,�особам,�я�і

обіймали��ерівні�посади����ом�ністичній�партії,�вищих�ор�анах�влади�та��правління�СРСР,�УРСР

(УСРР),�інших�союзних�та�автономних�радянсь�их�респ�блі��(�рім�осіб,�діяльність�я�их�б�ла

значною�мірою�пов’язана�з�розвит�ом���раїнсь�ої�на��и�та���льт�ри),�працівни�ам�радянсь�их

ор�анів�державної�безпе�и,�подіям,�пов’язаним�з�діяльністю��ом�ністичної�партії,�встановлен-

ням�радянсь�ої�влади�на�території�У�раїни�або�в�о�ремих�адміністративно-територіальних�оди-

ницях,�переслід�ванням��часни�ів�боротьби�за�незалежність�У�раїни���XX�столітті,�розміщених

на�території�міста�Києва,�що�підля�ають�демонтаж��(далі —�пам’ятни�и�та�пам’ятні�зна�и),�що

додається.

2.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збережен-

ня�природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�районним�в�місті�Києві�державним�адміністраціям:

2.1.�розробити�та�затвердити��рафі��демонтаж��пам’ятни�ів�та�пам’ятних�зна�ів,�перелі��я�их

затверджений�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження;

2.2.�забезпечити�демонтаж�пам’ятни�ів�та�пам’ятних�зна�ів,�перелі��я�их�затверджений�п�н�-

том�1�цьо�о�розпорядження,�в��становленом��за�оном�поряд��;

2.3.�демонтаж�пам’ятни�ів�та�пам’ятних�зна�ів,�перелі��я�их�затверджений�п�н�том�1�цьо�о

розпорядження,�проводити�із�дотриманням�Правил�бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро���№ 1051/1051;

2.4.�визначити�тимчасове�місце�збері�ання�пам’ятни�ів�та�пам’ятних�зна�ів,�перелі��я�их�за-

тверджений�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�демонтованих�на�ви�онання�цьо�о�розпоряджен-

ня.

3.�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�вжити�ор�анізаційно-правових�заходів�для�ви�лючення�пам’ятни�ів�та�пам’-

ятних�зна�ів,�перелі��я�их�затверджений�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�із�Державно�о�реєс-

тр��нер�хомих�пам’ято��У�раїни.

4.�Просити�Головне��правління�Національної�поліції���місті�Києві�забезпечити��ромадсь�ий

порядо��під�час�демонтаж��та�перевезення�до�місця�тимчасово�о�збері�ання�пам’ятни�ів�та

пам’ятних�зна�ів,�перелі��я�их�затверджений�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження.

5.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити�проведення�інформаційної��ампанії�щодо�ви�о-

нання�За�он��У�раїни�«Про�зас�дження��ом�ністично�о�та�націонал-соціалістично�о�(нацист-

сь�о�о)�тоталітарних�режимів�в�У�раїні�та�заборон��пропа�анди�їхньої�символі�и»�на�території

міста�Києва.

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

місь�ої�державної�адміністрації�Пліса�Г.�В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�20.05.2016�№�342

Перелік 
пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932$1933 років в Україні, політичних репресій,

особам, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних
радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури), працівникам радянських

органів державної безпеки, подіям, пов'язаним з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або 
в окремих адміністративно$територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, розміщених 

на території міста Києва, що підлягають демонтажу

№ Пам'ятник чи пам'ятний знак Адреса Адміністративний
район міста Києва

Обгрунтування відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої

символіки"

Підстава внесення до Державного реєстру нерухомих
пам'яток

1. Дошка 60річчя утворення СРСР Площа Дружби народів СРСР, 1 Голосіївський
Події,пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України
або в окремих адміністративнотериторіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за
незалежність України у XX столітті

2. Дошка Боженку Василю Назаровичу Вул. Казимира Малевича, 2 Голосіївський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

3. Дошка Боженку Василю Назаровичу Вул. Казимира Малевича, 19 Голосіївський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

4. Дошка Бойченку Олександру
Максимовичу

Вул. СаперноСлобідська, 39; на
будівлі залізничного вокзалу Київ
Московський

Голосіївський
Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР,
УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

5. Дошка Бойченку Олександру
Максимовичу Вул. Олександра Бойченка, 16 Голосіївський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР,
УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

6. Дошка Бурмистенку Михайлу
Олексійовичу Пров. Бурмистенка, 35а Голосіївський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

7. Дошка Димитрову Георгію Михайловичу Вул. Ділова, 6/77 Голосіївський
Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР,
УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

8. Дошка Пироговському Олександру
Сидоровичу Вул. Тарасівська, 19 Голосіївський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР,
УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

9.

Пам'ятник погруддя на честь
українського радянського письменника й
громадського діяча Бойченка О.М., 1973
р.

Вул. Велика Китаївська, 85 (територія
CШ № 59) Голосіївський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР,
УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської міськради
народних депутатів від 17.11.1987 № 1112, пам'ятка
історії

10. Пам'ятник Боженку В.Н., б/д Вул. Казимира Малевича (поруч із
меблевою фабрикою) Голосіївський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

11. Пам'ятник чекістам, що загинули за Владу
Рад Либідська площа Голосіївський Працівники радянських органів державної безпеки

Рішення виконавчого комітету Київської міськради
народних депутатів від 27.01.1970 № 159, пам'ятка
історії

12. Бюст Крупської Н.К., 1969 р.
Вул. Бориспільська/ Привокзальна
площа сучасна адреса (сквер біля
вулиці Крупської адреса за рішенням)

Дарницький
Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР,
УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

Рішення Київського міськвиконкому від 27.01.1970 
№ 159, пам'ятка монументального мистецтва

13. Дошка Крупській Надії Костянтинівні Вул. Сімферопольська, 3/2, на розі
вул. Павла Чубинського Дарницький

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР,
УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

14. Дошка Крупській Надії Костянтинівні Вул. Ялтинська, 6, на розі вул. Павла
Чубинського Дарницький

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР,
УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

15. Пам'ятник героїчному екіпажу
бронепоїзда "Таращанець", 1974 р

Вул. Костянтина Заслонова (сквер між
вулицями Костянтина Заслонова і
Ялтинською)

Дарницький
Події, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України
або в окремих адміністративнотериторіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за
незалежність України у XX столітті

№ 260021Н Постанова Кабінету Міністрів України
від 03.09.2009 № 928, пам'ятка монументального
мистецтва Рішення Київського міськвиконкому від
21.08.1975 " № 84, пам'ятка історії місцевого значення

16. Пам'ятник Леніну В.І., б/д Вул. Бориспільська, 7 (на території
заводу "Будмаш") Дарницький

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР,
УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

17. Пам'ятник Леніну В.І., б/д Вул. Вакуленчука, 1 (територія дитячого
інтернату) Дарницький

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР,
УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

18. Пам'ятник Ковпаку С.А., 1969 р.

Вул .Здолбунівська, 7бсучасна адреса
(первісна адреса за рішенням  вул.
Краснолуцька, 8а, територія школи
№111)

Дарницький
Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР,
УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

Рішення Київського міськвиконкому від 17.11.1987 
№ 1112, пам'ятка історії

19. Дошка Возз'єднанню України з Росією Просп. Воз'єднання, 1 Дніпровський
Події, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України
або в окремих адміністративнотериторіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за
незалежність України у XX столітті
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20. Дошка Дубовому Івану
Наумовичу Вул. Георгія Тороповського, 2 Дніпровський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

21. Дошка Дубовому Івану
Наумовичу Вул. Георгія Тороповського, 49/5 Дніпровський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

22. Дошка Курнатовському Віктору
Костянтиновичу Вул. Курнатовського, 30 Дніпровський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з
розвитком української науки та культури)

23. Дошка Курнатовському Віктору
Костянтиновичу Вул. Курнатовського, 5 Дніпровський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з
розвитком української науки та культури)

24. Дошка Лебедєву Миколі
Миколайовичу Вул. Лебедєва, 16/38 Дніпровський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

25. Дошка Чудновському Григорію
Ісаковичу Вул. Григорія Чупринки, 2/8 Дніпровський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

26. Дошка Чудновському Григорію
Ісаковичу Вул. Григорія Чупринки, 8 Дніпровський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

27. Дошка Гамарнику Яну
Борисовичу Вул. Квітки Цісик, 10 Оболонський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з
розвитком української науки та культури)

28. Дошка Майорову Михайлу
Мусійовичу Вул. Петра Калнишевського, 1 Оболонський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

29. Дошка Майорову Михайлу
Мусійовичу Вул. Петра Калнишевського, 5 Оболонський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

30. Дошка Малиновському Р.Я. Вул. Маршала Малиновського, 9 Оболонський
Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з
розвитком української науки та культури)

31. Дошка Полупанову Андрію
Васильовичу Вул. Пріорська, 6 Оболонський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

32. Дошка Франкелю Белі (Мате
Залка) Вул. Олександра Архипенка, 2/12 Оболонський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресії!

33. Дошка Франкелю Белі (Мате
Залка) Вул. Олександра Архипенка, 7/5 Оболонський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

34.
Барельєф на честь болгарського
революціонера Г. Димитрова,
1977 р.

Вул. Ділова, 7/67 – сучасна адреса
(первісна адреса за рішенням – вул.
Димитрова, 9)

Печерський
Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з
розвитком української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 05.09.1977 
№ 1332, пам'ятка історії

35. Дошка "60річчя утворення СРСР" Площа Дружби народів СРСР, 1 Печерський
Події, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в
окремих адміністративнотериторіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у
XX столітті

36. Дошка Аніщенку Олександру
Григоровичу Вул. Левандовська, 2а / 5 Печерський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

37. Дошка Аніщенку Олександру
Григоровичу Вул. Левандовська, 17 Печерський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

38. Дошка Більшовикам 19171918 pp. Вул. Івана Мазепи, 1 Печерський
Події, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в
окремих адміністративнотериторіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у
XX столітті

39. Дошка Більшовицьким
функціонерам Вул. Московська, 2, завод "Арсенал" Печерський

Події, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в
окремих адміністративнотериторіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у
XX столітті

40. Дошка Василевській Ванді Львівні Вул. Шовковична, 10 Печерський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

41. Дошка Жаданівському Богдану
Петровичу

Вул. Московська, 5 (територія заводу
"Арсенал") Печерський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

42. Дошка Жаданівському Борису
Петровичу Вул. Московська, 5 Печерський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

43. Дошка Іванову Андрію
Васильовичу Пров. Бутишів, 29/18 Печерський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

44. Дошка Каменєву Сергію
Сергійовичу Бульв. Лесі Українки, 27/2 Печерський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

45. Дошка Кіквідзе Василю
Сидоровичу Вул. Кіквідзе, 2/34 Печерський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

46. Дошка Коротченку Дем'яну
Сергійовичу Вул. Інститутська, 8/20 Печерський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

47. Дошка Кроніку Олександру
Львовичу Вул. Хрещатик, 15 Печерський Працівники радянських органів державної безпеки

48. Дошка Карлу Лібкнехту Вул. Шовковична, 36/7 Печерський
Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з
розвитком української науки та культури)

49. Дошка Карлу Лібкнехту Вул. Басейна, 25/32, 
на розі вул. Шовковичної Печерський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з
розвитком української науки та культури)

50. Дошка Розі Люксембург Вул. Липська, 19/7 Печерський
Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з
розвитком української науки та культури)

51. Дошка Мануїльському Дмитрові
Захаровичу Вул. Інститутська, 20/8 Печерський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з
розвитком української науки та культури)

52. Дошка Ернсту Тельману Вул. Німецька, 1/35 Печерський
Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з
розвитком української науки та культури)

53. Дошка Ернсту Тельману Вул. Німецька, 2 Печерський
Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з
розвитком української науки та культури)

54. Дошка Федорову Олексію
Федоровичу Вул. Марії Заньковецької, 9 Печерський Працівники радянських органів державної безпеки

55. Дошка Щорсу Миколі
Олександровичу

Вул. Велика Васильківська, 10, на розі вул.
Вадима Модзалевського Печерський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

56. Дошка Щорсу Миколі
Олександровичу Вул. Госпітальна, 24 Печерський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

57. Пам'ятник Леніну В.І., б/д Вул. Шовковична, 39/1 Печерський
Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з
розвитком української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 27.01.1970 №
159, пам'ятник архітектури, знесений, з обліку не
знятий

58. Пам'ятник Іванову А.В., 1975 р. Вул. Суворова Печерський
Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з
розвитком української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 04.08.1980 
№ 1102, пам'ятка історії

59. Пам'ятник Примакову В.М., 1970 р. Наводницький парк Печерський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій
Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 21.08.1975 
№ 840, пам'ятка історії

60. Пам'ятник Іванову А.В., 1976 р. Пров. Бутишів Печерський
Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з
розвитком української науки та культури)

Наказ Головного управління охорони культурної
спадщини від 25.09.2006 №53, мистецтво

61. Пам'ятник письменниці 
В. Василевській, 1988 р. Вул. Тимірязєвська, 36 Печерський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

Наказ Головного управління охорони культурної
спадщини від 25.09.2006 № 53, монументальне
мистецтво

62. Пам'ятник В. Леніну, б/д Вул. Бастіонна, 9 (біля профтехучилища
№ 26) Печерський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з
розвитком української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 27.01.1970 
№ 159, знесений, з обліку не знятий

63. Пам'ятник Леніну В.І., б/д Вул. Предславинська,35 (територія заводу
"Радар") Печерський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з
розвитком української науки та культури)

64. Пам'ятник Леніну В.І., 1960 р.
Вул. Московська, 2 – сучасна адреса
(адреса за рішенням –вул. Московська,
12)

Печерський
Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з
розвитком української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 27.01.1970 
№ 159, пам'ятка історії

65. Бюст Леніна В.І., б/д

Вул. НабережноЛугова, 8 – сучасна
адреса (вул. Оленівська, 2, територія
судобудівельного заводу – попередня
адреса за рішенням)

Подільський
Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з
розвитком української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 27.01.1970 
№ 159, пам'ятка історії, знесений, з обліку не
знятий

66. Дошка Більшовикам 1918р. Контрактова площа, 12 Подільський
Події, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в
окремих адміністративнотериторіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у
XX столітті

67. Дошка Більшовикам 1919р. Вул. Григорія Сковороди, 2 Подільський
Події, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в
окремих адміністративнотериторіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у
XX столітті
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68. Дошка Гречку Андрію Антоновичу Вул. Маршала Гречка, 26 Подільський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

69.
Копія скульптури Шадра І.Д.
"Булижник – зброя пролетаріату", 
1982 р.

Площа Червоної Пресні Подільський

Події, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням
радянської влади на території України або в окремих
адміністративнотериторіальних одиницях, переслідуванням
учасників боротьби за незалежність України у XX столітті

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 30.07.1984 
№ 693, пам'ятка історії

70. Пам'ятник В. Леніну, б/д Вул. Костянтинівська,64 (територія
молококомбінату № 2) Подільський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих
органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та
автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 27.01.1970 
№ 159, пам'ятка історії, знесений, з обліку 
не знятий

71. Дошка Горбачову Омеляну
Григоровичу Вул. Ґалаґанівська, 2/71 Святошинський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих
органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та
автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

72. Дошка Картвелішвілі Лаврентію
Йосиповичу Вул. Василя Кучера, 10 Святошинський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих
органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та
автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

73. Пам'ятник Леніну В.І., 1973 р.

Просп. Перемоги, 67 (територія заводу
"Київпромапаратура" – сучасна адреса
(адреса за рішенням – вул. Бородянська, 27,
територія заводу Паризької комуни

Святошинський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих
органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та
автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

Рішення Київського міськвиконкому від
04.08.1980 №1102, пам'ятка історії. Рішення
Київського міськвиконкому від 30.07.84 № 693,
пам'ятка історії, знесений, з обліку не знятий

74. Пам'ятник Фрунзе М.В., б/д Просп. Перемоги, 63 (територія Вищого
загальновійськового училища) Святошинський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих
органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та
автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

Рішення Київського міськвиконкому від 17.11.1987
№ 1112, пам'ятка історії

75. Пам'ятник Коротченку Д.С., 1974 р. Просп. Перемоги, 124 Святошинський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих
органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та
автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 21.08.1975 
№ 840, пам'ятка мистецтва

76. Пам'ятник комсомольцям 20х років,
1961 р.

Просп. Перемоги, 124 – сучасна адреса (парк
Ленінського комсомолу) Святошинський

Події, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням
радянської влади на території України або в окремих
адміністративнотериторіальних одиницях, переслідуванням
учасників боротьби за незалежність України у XX столітті

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 27.01.1970 
№ 159, монументальне мистецтво

77. Барельєфи Більшовицьким вождям Метро "Вокзальна" Солом'янський

Події, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням
радянської влади на території України або в окремих
адміністративнотериторіальних одиницях, переслідуванням
учасників боротьби за незалежність України у XX столітті

78. Бюст М. Островського 1971 p.,
встановлений у 1978 році

Перенесено, Солом'янська площа, парк 
ім. Островського – сучасна адреса
(Повітрофлотський проспект, біля
електромеханічного технікуму – адреса за
рішенням)

Солом'янський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій
Рішення виконавчого комітету Київської
міськради депутатів трудящих від 22.02.1971 №301,
історія, мистецтво

79. Дошка Затонському Володимиру
Петровичу Просп. Перемоги, 37 Солом'янський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

80. Дошка Клименку Івану Євдокимовичу Вул. Преображенська, 8 Солом'янський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

81. Дошка Клименку Івану Євдокимовичу Вул. Преображенська, 40/10 Солом'янський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

82. Дошка Ленгніку Фрідріху
Вільгельмовичу Просп. Перемоги, 39 Солом'янський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих
органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та
автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

83. Дошка Лукашевичу Миколі
Йосиповичу Вул. Миколи Лукашевича, 17 Солом'янський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

84. Дошка Лукашевичу Миколі
Йосиповичу

Вул. Брюллова, 12, на розі вул. Миколи
Лукашевича Солом'янський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

85.

Дошка на будинку штабу округу на
честь Маршала Радянського Союзу 
Г. Жукова. Дошка на честь Маршала
Радянського Союзу А. Гречка, 1977 р

Повітрофлотський проспект, 6 Солом'янський

Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій.
Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих
органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та
автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 05.09.1977 
№ 1332, пам'ятка історії

86. Дошка Островському Миколі
Олексійовичу Вул. Ползунова, 2 Солом'янський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

87. Дошка Петровському Григорію
Івановичу Вул. Івана Світличного, 2 Солом'янський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

88. Дошка Урицькому Мойсею
Соломоновичу Вул. Митрополита Василя Липківського, 8 Солом'янський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

89 Дошка Червоногвардійцям Вул. Ползунова, 2 Солом'янський

Події, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням
радянської влади на території України або в окремих
адміністративнотериторіальних одиницях, переслідуванням
учасників боротьби за незалежність України у XX столітті

90. Дошка Червоногвардійцям Просп. Перемоги, 39 Солом'янський

Події, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням
радянської влади на території України або в окремих
адміністративнотериторіальних одиницях, переслідуванням
учасників боротьби за незалежність України у XX столітті

91. Пам'ятник Леніну В.І., 1970 p.
Просп. Відрадний, 103 – сучасна адреса
(просп.Чубаря, 103, домобудівний комбінат
№ 3 – первісна адреса за рішенням)

Солом'янський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих
органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та
автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 17.11.1987 № 1112,
пам'ятка історії

92.
Пам'ятний знак видатному
радянському письменнику
М.Островському, 1978 р.

Повітрофлотський проспект, 35 – адреса за
рішенням Солом'янський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 04.08.1980 
№ 1102, історія

93. Пам'ятний знак на честь Шулявської
республіки, 1986 р.

Просп. Перемоги, 37 (первісна адреса за
рішенням – БрестЛитовський проспект, 39) Солом'янський

Події, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням
радянської влади на території України або в окремих
адміністративнотериторіальних одиницях,переслідуванням учасників
боротьби за незалежність України у XX столітті

Наказ Головного управління охорони культурної
спадщини від 25.06.2011 №710/3811,
монументальне мистецтво

94.
Пам'ятник – погруддя Кудряшову В.І.,
Герою Радянського Союзу, партизану,
підпільнику, 1972 р.

Вул. Архітектора Кобелєва, 1/5 (територія
профтехучилища № 17) Солом'янський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих
органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та
автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 17.11.1987 № 1112,
пам'ятка історії

95. Пам'ятник Леніну В.І., б/д Вул. Вадима Гетьмана, 2 (вул. Індустріальна,
територія заводу "Більшовик") Солом'янський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих
органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та
автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 17.11.1987 № 1112,
пам'ятка історії

96. Пам'ятник Леніну В.І., б/д Вул. Гарматна, 10 Солом'янський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих
органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та
автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 22.02.1971 №301,
історія

97. Пам'ятник Леніну В.І., б/д
Вул. Ползунова, 2 (ВАТ "Київський
електровагонний завод ім. Січневого
повстання 1918 р."

Солом'янський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих
органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та
автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

98. Пам'ятник Леніну В.І., б/д Бульв. Івана Лепсе, 8 (територія заводу
"Меридіан ім. С.П. Корольова" Солом'янський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих
органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та
автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)

99. Пам'ятник Дзержинському, б/д Вул. Смоленська, 31/33 Солом'янський Особи, причетні до організації та здійснення політичних репресій
Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 17.11.1987 № 1112,
знесений, з обліку не знятий

100 Пам'ятник Лепсе І.І., б/д Бульв. Івана Лепсе, 16 Солом'янський

Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих
органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та
автономних радянських республіках (крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з розвитком української науки та культури)
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101 Дошка газеті "Іскра" Вул. Іскрівська, 1 Солом'янський Події, пов'язані з діяльністю комуністичної партії,
встановленням радянської влади на території України або в
окремих адміністративно$територіальних одиницях,
переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у
XX столітті

102 Дошка Щербицькому Володимиру
Васильовичу

Вул. Десятинна, 8 Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних та автономних радянських республіках (крім осіб,
діяльність    яких    була значною мірою пов'язана з розвитком
української науки та культури)

103 Бюст Дзержинського Ф.Е., 1969 р. Вул. Жилянська, 97 (територія заводу
"Транссигнал")

Шевченківський Особи, причетні до організації та здійснення політичних
репресій

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 27.01.1970
№ 159, пам'ятка історії

104 Дошка на честь присвоєння ім'я
Леніна В.І. трамвайно$тролейбусному
депо, б/д

Вул. Дегтярівська, 7 Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних та автономних радянських республіках (крім осіб,
діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком
української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від
05.09.1977 № 1332, пам'ятка історії

105 Дошка Бабушкіну Івану Васильовичу Вул. Марка Безручка, 25 Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних та автономних радянських республіках (крім осіб,
діяльність яких була значною    мірою    пов'язана    з розвитком
української науки та культури)

106 Дошка Бауману Миколі Ернестовичу Вул. Баумана, 4 Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних та автономних радянських республіках (крім осіб,
діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком
української науки та культури)

107 Дошка Більшовицьким функціонерам Кудрявський узвіз, 26 Шевченківський Події, пов'язані з діяльністю комуністичної партії,
встановленням радянської влади на території України або в
окремих адміністративно$територіальних одиницях,
переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у
XX столітті

108 Дошка Блюхеру Василю
Костянтиновичу

Вул. Ігоря Турчина, 2/17 Шевченківський Особи, причетні до організації та здійснення політичних
репресій

109 Дошка Блюхеру Василю
Костянтиновичу

Вул. Академіка Туполєва, 24 (на розі
вул. Ігоря Турчина)

Шевченківський Особи, причетні до організації та здійснення політичних
репресій

110 Дошка газеті "Більшовик" Вул. Мала Житомирська, 9$6 Шевченківський Події, пов'язані з діяльністю комуністичної партії,
встановленням радянської влади на території України або в
окремих адміністративно$територіальних одиницях,
переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у
XX столітті

111 Дошка Гольдштейну
(Володарському) Мойсею
Марковичу

Вул.Золотоустівська, 74 Шевченківський Особи, причетні до організації та здійснення політичних
репресій

112 Дошка Довнар$ Запольському
Всеволоду Митрофановичу

Вул. Довнар$Запольського, 11 Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних та автономних радянських республіках (крім осіб,
діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком
української науки та культури)

113 Дошка Житловий  будинок
"Ленінська кузня"

Бульв. Тараса Шевченка, 58 Шевченківський Події, пов'язаним з діяльністю комуністичної партії,
встановленням радянської влади на території України або в
окремих адміністративно$територіальних одиницях,
переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у
XX столітті

114 Дошка Котовському Григорію
Івановичу

Вул. Академіка Грекова, 15, на розі
вул. Котовського

Шевченківський Особи, причетні до організації та здійснення політичних
репресій

115 Дошка Котовському Григорію
Івановичу

Вул. Котовського, 11 Шевченківський Особи, причетні до організації та здійснення політичних
репресій

116 Дошка Крижанівському Глебу
Максиміліановичу

Вул.Терещенківська, 11 Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних та автономних радянських республіках (крім осіб,
діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком
української науки та культури)

117 Дошка Леніну Володимиру Іллічу Метро "Театральна", барельєф
закритий, але досі не демонтований

Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних та автономних радянських республіках (крім осіб,
діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком
української науки та культури)

118 Дошка Луначарському Анатолію
Васильовичу

Бульв. Тараса Шевченка, 14 Шевченківський Особи, причетні до організації та здійснення політичних
репресій

119 Дошка Ляшку Олександру Павловичу Вул. Десятинна, 8 Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних та автономних радянських республіках (крім осіб,
діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком
української науки та культури)

120 Дошка Герою громадянської війни
Пархоменку О.Я.

Вул. Дегтярівська, 55 Шевченківський Особи, причетні до організації та здійснення політичних
репресій

121 Дошка Пархоменку Олександру
Яковичу

Вул. Дегтярівська. 7 Шевченківський Особи, причетні до організації та здійснення політичних
репресій

122 Дошка Пархоменку Олександру
Яковичу

Вул. Деггярівська, 53 Шевченківський Особи, причетні до організації та здійснення політичних
репресій

123 Дошка Першим більшовикам Вул.Золотоустівська, 30 Шевченківський Події, пов'язані з діяльністю комуністичної партії,
встановленням радянської влади на території України або в
окремих адміністративно$територіальних одиницях,
переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у
XX столітті

124 Дошка Вільгельму Піку Вул. Ружинська, 2/50 Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних та автономних радянських республіках (крім осіб,
діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком
української науки та культури)

125 Дошка Вільгельму Піку Вул. Ружинська, 13/7 Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних та автономних радянських республіках (крім осіб,
діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком
української науки та культури)

126 Дошка Подвойському Миколі Іллічу Вул. Подвойського, 2 Шевченківський Особи, причетні до організації та здійснення політичних
репресій

127 дошка Подвойському Миколі Іллічу Вул. Подвойського, 13/14 Шевченківський Особи, причетні до організації та здійснення політичних
репресій

128 Дошка Сергєєву Федору Андрійовичу
(Артему)

Вул. Січових Стрільців, 1$5 Шевченківський Особи, причетні до організації та здійснення політичних
репресій

129 Дошка Сергєєву Федору Андрійовичу
(Артему)

Вул. Січових Стрільців, 84 Шевченківський Особи, причетні до організації та здійснення політичних
репресій
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130 Дошка Смирнову Іванові Федоровичу Бульв. Тараса Шевченка, 3 Шевченківський Особи, причетні до організації та здійснення політичних
репресій

131 Дошка Сухомлину Кирилу
Васильовичу

Вул. Терещенківська, 5 Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних та автономних радянських республіках (крім осіб,
діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком
української науки та культури)

132 Дошка Ульяновим Вул. Кудрявська, 12 Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних та автономних радянських республіках (крім осіб,
діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком
української науки та культури)

133 Дошка Ульянову Дмитру Іллічу Вул. Пушкінська, 32 Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних та автономних радянських республіках (крім осіб,
діяльність    яких    була значною мірою пов'язана з розвитком
української науки та культури)

134 Дошка Якіру Йоні Еммануїловичу Вул. Дегтярівська, 32 Шевченківський Особи, причетні до організації та здійснення політичних
репресій

135 Монумент на честь Великої
Жовтневої соціалістичної революції,
1981 р.

Майдан Незалежності Шевченківський Події, пов'язані з діяльністю комуністичної партії,
встановленням радянської влади на території України або в
окремих адміністративно$територіальних одиницях,
переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у
XX столітті

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від
04.08.1980 № 1102, демонтований, з обліку
не знятий

136 Пам'ятник Леніну В.І., б/д Вул. Ванди Василевської, 27/29
(завод "Електроприлад")

Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних та автономних радянських республіках (крім осіб,
діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком
української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від
30.07.1984 № 693, пам'ятка історії

137 Пам'ятний знак Калініну М.І., 1978 р. Вул. Зоологічна, 3 (територія лікарні
№23)

Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих     органах     влади     та управління СРСР, УРСР (УСРР),
інших союзних та автономних радянських республіках (крім
осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком
української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від
04.08.1980 № 1102, пам'ятка історії

138 Пам'ятник Леніну В.І., 1964 p. Вул. Жилянська, 87 — сучасна адреса
(первісна адреса за рішенням — вул.
Жилянська, 107)

Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних та автономних радянських республіках (крім осіб,
діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком
української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 27.01.1970
№ 159, пам'ятка історії

139 Пам'ятник військовому діячеві 
Щорсу М.О., 1954 р.

Бульв. Тараса Шевченка Шевченківський Особи, причетні до організації та здійснення політичних
репресій

№ 260055$Н Постанова Кабінету Міністрів
України від 03.09.2009 №928, пам'ятка
монументального мистецтва

140 Пам'ятник Кирпоносу М.П., 1973 р. Вул. Кирпоноса (Сквер) Шевченківський Особи, причетні до організації та здійснення політичних
репресій

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 21.08.1975
№840, пам'ятка історії

141 Пам'ятник Леніну В.І., 1973 р. Просп. Перемоги, 34 Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних та автономних радянських республіках (крім осіб,
діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком
української науки та культури)

Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від
30.07.1984 № 693, історія

142 Пам'ятник Леніну В.І., б/д Вул. Дегтярівська, 21 (територія
заводу "Буддормаш")

Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних та автономних радянських республіках (крім осіб,
діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком
української науки та культури)

143 Пам'ятник Леніну В.І., б/д Вул. Мельникова, 81 (територія
Київського вищого інженерного
радіотехнічного училища ППО)

Шевченківський Особи, які обіймали керівні посади у комуністичній партії,
вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних та автономних радянських   республіках   (крім осіб,
діяльність    яких    була значною    мірою    пов'язана    з
розвитком української науки та культури)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про переоформлення ліцензій, виданих приватному 
акціонерному товариству «ОРФЕЙ»

Розпорядження № 510 від 7 липня 2016 року
Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,

в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Переоформити�ліцензії�серії�АГ�№ 596097

на�право�провадження��осподарсь�ої�діяльно-

сті�з�виробництва�теплової�енер�ії�(�рім�теп-

лової�енер�ії,�що�виробляється�на�теплоеле�-

троцентралях,��о�енераційних�"станов�ах�та

"станов�ах�з�ви�ористанням�нетрадиційних�або

поновлюваних�джерел�енер�ії)�серії�АГ�№ 596099

на�право�провадження��осподарсь�ої�діяльно-

сті�з�постачання�теплової�енер�ії,�видані�при-

ватном"�а�ціонерном"�товариств"�«ОРФЕЙ»

(�од�ЄДРПОУ�21631756,�м.�Київ,�в"лиця�Во-

линсь�а,�б"дино��48/50),�на�ліцензії�на�право

провадження��осподарсь�ої�діяльності�з�ви-

робництва�теплової�енер�ії,�постачання�тепло-

вої�енер�ії,��рім�виробництва,�постачання�теп-

лової�енер�ії�за�нере�"льованим�тарифом�без-

стро�ово.

2.�Ліцензії�серії�АГ�№ 596097,�АГ�№ 596099

визнати�недійсними.

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

рядження�по�ласти�на�заст"пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Пантелеєва�П.�О.
Голова�В.�Клич�о

Про внесення змін до структури Департаменту 
з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 515 від 7 липня 2016 року

У зв’язку з технічними помилками:

Унести�до�стр"�т"ри�Департамент"�з�питань

реєстрації�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь-

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

трації),�затвердженої�розпорядженням�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�26

�вітня�2016�ро�"�№ 260,�та�і�зміни:

п"н�т�3�ви�ласти�"�та�ій�реда�ції:�

«3.�Заст"пни��дире�тора�Департамент" —

начальни��"правління�забезпечення��оорди-

нації�районних�в�місті�Києві�державних�адмі-

ністрацій�

3.1.�Управління�забезпечення��оординації

районних�в�місті�Києві�державних�адмініс-

трацій

3.1.1.�Відділ��оординації�реєстрації�юридич-

них�осіб�та�фізичних�осіб-підприємців

3.1.2.�Відділ��оординації�реєстрації�місця

проживання�та�переб"вання».

п"н�т�4�ви�ласти�"�та�ій�реда�ції:�

«4.�Заст"пни��дире�тора�Департамент" —

начальни��"правління�державної�реєстрації

4.1.�Управління�державної�реєстрації�

4.1.1.�Відділ�державної�реєстрації

4.1.2.�Відділ�забезпечення�реєстраційних

процед"р».

Голова�В.�Клич�о

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державноїадміністрації) від 25 вересня 2015
року № 961 «Про затвердження переможця конкурсу 

із залучення інвестора до будівництва приватної середньої
школи (загальноосвітньої школи І;ІІІ ступенів) в 3;а 

мікрорайоні житлового масиву Оболонь 
на проспекті Героїв Сталінграда, 10;в у Оболонському районі»

Розпорядження № 504 від 5 липня 2016 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк;

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже;
нерно;транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі;
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно;транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен;
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протокол від 25 травня 2016 року № 84/2016):

Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�25�вересня�2015�ро�"�№ 961�«Про�затвер-

дження�переможця��он�"рс"�із�зал"чення�інвестора�до�б"дівництва�приватної�середньої�ш�о-

ли�(за�альноосвітньої�ш�оли�І-ІІІ�ст"пенів)�в�3-а�мі�рорайоні�житлово�о�масив"�Оболонь�на�прос-

пе�ті�Героїв�Сталін�рада,�10-в�"�Оболонсь�ом"�районі».
Голова�В.�Клич�о
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Про надання одноразової адресної соціальної матеріальної 
допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств
населення міста Києва з нагоди відзначення Дня Конституції

України у 2016 році
Розпорядження № 457 від 22 червня 2016 року

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь;
кої ради від 03 березня 2016 року № 116/1 16 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назу;
стріч киянам» на 2016 — 2018 роки», з метою подальшого захисту соціально незахищених верств населення
міста Києва та з нагоди відзначення Дня Конституції України у  2016 році:

1.�Надати�одноразов"�адресн"�соціальн"�ма-

теріальн"�допомо�"�о�ремим��ате�оріям�соці-

ально�незахищених�верств�населення�міста

Києва,�"�том"�числі�вн"трішньо�переміщеним

особам,�я�і�переб"вають�на�облі�"�та�фа�тич-

но�проживають�в�місті�Києві,�з�на�оди�відзна-

чення�Дня�Констит"ції�У�раїни�"�2016�році,�а

саме:

"�розмірі�350��рн;

�иянам —�членам�сімей�осіб,�я�і�за�ин"ли

або�померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,

�онт"зії�чи�інших�"ш�оджень�здоров’я,�одер-

жаних�під�час�"часті�"�масових�а�ціях��ромад-

сь�о�о�протест"�в�У�раїні�з�21�листопада�2013

ро�"�по�21�люто�о�2014�ро�"�за�євроінте�рацію

та�проти�режим"�Ян"�овича,�я�им�посмертно

присвоєно�звання�Герой�У�раїни�за��ромадян-

сь�і�м"жність,�патріотизм,��ероїчне�відстою-

вання��онстит"ційних�засад�демо�ратії,�прав�і

свобод�людини,�самовіддане�сл"жіння�"�раїн-

сь�ом"�народові,�виявлені�під�час�Революції

Гідності;

�иянам,�я�і�отримали�тяж�і�тілесні�"ш�оджен-

ня�під�час�"часті�"�масових�а�ціях��ромадсь�о-

�о�протест",�що�відб"лися�"�період�з�21�листо-

пада�2013�ро�"�по�21�люто�о�2014�ро�";

�иянам —�"часни�ам�АТО;

�иянам —�членам�сімей�осіб,�я�і�за�ин"ли

або�померли�внаслідо��поранення,��онт"зії�чи

�аліцтва,�одержаних�під�час�"часті�в�антитеро-

ристичній�операції�та�членам�сімей,��иян,�я�і�за-

�ин"ли�або�померли�внаслідо��поранення,��он-

т"зії�чи��аліцтва,�одержаних�під�час�"часті�в�ан-

титерористичній�операції;

�иянам —�членам�сімей�волонтерів�та�чле-

нам�сімей�волонтерів —��иян,�я�і�добровільно

забезпеч"вали�(або�добровільно�зал"чалися

до�забезпечення)�проведення�антитерори-

стичної�операції�("�том"�числі�здійснювали�во-

лонтерсь�"�діяльність)�та�за�ин"ли�(пропали

безвісти),�померли�внаслідо��поранення,��он-

т"зії�або��аліцтва,�одержаних�під�час�забезпе-

чення�проведення�антитерористичної�опера-

ції�("�том"�числі�волонтерсь�ої�діяльності),�пе-

реб"ваючи�безпосередньо�в�районах�антите-

рористичної�операції�"�період�її�проведення;

"�розмірі�300��рн:

Праведни�ам�Бабино�о�яр";

жертвам�політичних�репресій�та�членам�їх

сімей,�я�і�отрим"ють�підвищення�відповідно

до�п"н�т"�«�»�статті�77�За�он"�У�раїни�«Про

пенсійне�забезпечення»;

особам,�я�і�"�с�ладі�форм"вань�народно�о

ополчення�брали�"часть�"��ероїчній�обороні

міста�Києва;

"�розмірі�250��рн:

одерж"вачам�пенсійної�виплати�"�зв’яз�"�з

втратою��од"вальни�а�на�дітей-сиріт,�в�я�их

померли�або�за�ин"ли�обоє�бать�ів;

"�розмірі�180��рн:

інвалідам�1��р"пи,�розмір�пенсійної�виплати

я�их�не�перевищ"є�розмір"�двох�прожит�ових

мінім"мів�для�осіб,�я�і�втратили�працездат-

ність;

одерж"вачам�державної�соціальної�допомо-

�и�інвалідам�з�дитинства�та�дітям-інвалідам

відповідно�до�За�он"�У�раїни�«Про�державн"

соціальн"�допомо�"�інвалідам�з�дитинства�та�ді-

тям-інвалідам»;

одерж"вачам�соціальної�пенсії�інвалідам�з

дитинства�та�дітям-інвалідам�відповідно�до�За-

�он"�У�раїни�«Про�пенсійне�забезпечення»;

розмірі�130��рн:

малозабезпеченим�сім’ям,�я�і�переб"вають

на�облі�"�в�ор�анах�праці�та�соціально�о�за-

хист"�населення�я��одерж"вачі�державної�со-

ціальної�допомо�и,�відповідно�до�За�он"�У�ра-

їни�«Про�державн"�соціальн"�допомо�"�мало-

забезпеченим�сім’ям»;

"�розмірі�125��рн:

непрацюючим�пенсіонерам,�розмір�пенсій-

ної�виплати�я�их�не�перевищ"є�розмір"�двох

прожит�ових�мінім"мів�для�осіб,�я�і�втратили�пра-

цездатність;

одерж"вачам�державної�соціальної�допомо-

�и�відповідно�до�За�он"�У�раїни�«Про�держав-

н"�соціальн"�допомо�"�особам,�я�і�не�мають

права�на�пенсію,�та�інвалідам»;

одерж"вачам��омпенсації�за�надання�соці-

альних�посл"��відповідно�до�постанови�Кабі-

нет"�Міністрів�У�раїни�від�29��вітня�2004�ро�"

№ 558�«Про�затвердження�Поряд�"�призна-

чення�та�виплати��омпенсації�фізичним�осо-

бам,�я�і�надають�соціальні�посл"�и»;

одерж"вачам��омпенсації�по�до�ляд"�за�ін-

валідом�І��р"пи�або�престарілим,�я�ий�дося�

80-річно�о�ві�"�відповідно�до�постанови�Кабі-

нет"�Міністрів�У�раїни�від�26�липня�1996�ро�"

№ 832�«Про�підвищення�розмірів�державної

допомо�и�о�ремим��ате�оріям��ромадян».

2.�Департамент"�соціальної�політи�и�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

2.1.�Забезпечити,�за�рах"но���оштів,�перед-

бачених�"�бюджеті�міста�Києва�на�2016�рі��на

ви�онання�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�03

березня�2016�ро�"�№ 116/116�«Про�затвер-

дження�місь�ої�цільової�про�рами�«Т"рбота.

Наз"стріч��иянам»�на�2016�— 2018�ро�и»,�на-

дання�одноразової�адресної�соціальної�мате-

ріальної�допомо�и,�в�межах�видат�ів,�о�ремим

�ате�оріям�соціально�незахищених�верств�на-

селення�міста�Києва,�зазначеним�"�п"н�ті�1

цьо�о�розпорядження.

2.2.�Виплат"�допомо�и�проводити:

особам,�я�і�переб"вають�на�облі�"�в�ор�а-

нах�праці�та�соціально�о�захист"�населення�та

Пенсійно�о�фонд"�У�раїни,�відповідно�до�По-

ряд�"�виплати�пенсій�та��рошової�допомо�и�за

з�одою�пенсіонерів�та�одерж"вачів�допомо�и

через�їх�поточні�рах"н�и�"�бан�ах,�затвердже-

но�о�постановою�Кабінет"�Міністрів�У�раїни�від

30�серпня�1999�ро�"�№ 1596,�та�інстр"�ції�про

виплат"�та�достав�"�пенсій,�соціальної�допо-

мо�и�національним�оператором�поштово�о

зв’яз�",�затвердженої�на�азом�Міністерства

транспорт"�та�зв’яз�"�У�раїни,�Міністерства

праці�та�соціальної�політи�и�У�раїни�від�28��віт-

ня�2009�ро�"�№ 464/156,�постановою�правлін-

ня�Пенсійно�о�фонд"�У�раїни�від�28��вітня�2009

ро�"�№ 14-1,�зареєстрованою�в�Міністерстві

юстиції� У�раїни� 02� липня� 2009� ро�"� за

№ 592/16608;

особам,�зазначеним�"�п"н�ті�1�цьо�о�розпо-

рядження,�при�зверненні�до��інця�бюджетно-

�о�ро�",�за�"мови�наб"ття�права�на�виплат"�од-

норазової�адресної�соціальної�матеріальної�до-

помо�и,�на�момент�прийняття�цьо�о�розпоря-

дження;

особам,�я�і�переб"вають�на�облі�"�в�Голов-

ном"�"правлінні�Пенсійно�о�фонд"�У�раїни�в

м.�Києві,�пенсія�я�им�призначена�відповідно

до�За�он"�У�раїни�«Про�пенсійне�забезпечен-

ня�осіб,�звільнених�з�війсь�ової�сл"жби,�та�де-

я�их�інших�осіб»�з�ідно�зі�спис�ами,�наданими

Головним�"правлінням�Пенсійно�о�фонд"�У�ра-

їни�в�м.�Києві.

3.�Взяти�до�"ва�и,�що�до�членів�сімей�осіб,

зазначених�"�п"н�ті�1�цьо�о�розпорядження�на-

лежать�особи,�визначені�"�Поряд�"�надання

щомісячної�адресної�матеріальної�допомо�и

�иянам —�"часни�ам�аититерористичної�опе-

рації,�членам�їх�сімей�та�членам�сімей�за�иб-

лих�(померлих)��иян,�я�і�брали�"часть�в�прове-

денні�антитерористичної�операції,�для�по�рит-

�я�витрат�на�оплат"�ними�житлово-�ом"наль-

них�посл"�,�затверджено�о�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09�жовтня�2014�ро�"�№ 271/271

("�реда�ції�рішення�Київради�від�08�жовтня�2015

ро�"�№ 112/2015).

4.�Під�час�надання�допомо�и�врахов"вати,

що�розмір�пенсійної�виплати�в�лючає:�розмір

основної�пенсії,�пенсію�за�особливі�засл"�и�пе-

ред�У�раїною,�а�та�ож�інші�надбав�и,�допла-

ти,�в�том"�числі�доплати�інде�сації,�та�підви-

щення�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.

Одноразова�адресна�соціальна�матеріаль-

на�допомо�а,�я�а�не�б"ла�своєчасно�виплаче-

на��ромадянин"�через�незалежні�від�ньо�о�при-

чини,�"�разі�смерті�цих��ромадян,�виплач"єть-

ся�членам�сім’ї�померло�о�"�поряд�",�передба-

ченом"�для�виплати�пенсій�"�зв’яз�"�зі�смер-

тю�пенсіонера.

Врах"вати�те,�що�особам,�я�і�одночасно�на-

лежать�до�де�іль�ох��ате�орій,�надається�од-

на�виплата�"�більшом"�розмірі.

Одноразова�адресна�соціальна�матеріаль-

на�допомо�а�не�виплач"ється�особам,�я�і

переб"вають�на�повном"�державном"�"три-

манні.

5.�Департамент"�с"спільних��ом"ні�ацій�ви-

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

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

печити�висвітлення�в�засобах�масової�інфор-

мації�зміст"�цьо�о�розпорядження.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст"пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Повороз-

ни�а�М.�Ю.
Голова�В.�Клич�о

Про внесення змін до структури Департаменту 
з питань державного архітектурно;будівельного контролю міста

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

Розпорядження № 498 від 5 липня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто;герой Київ», Закону України «Про держав;

ну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування струк;
тури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних
адміністрацій», рішення Київської міської ради від 23 липня 2015 року № 761/1625 «Про утворення Департа;
менту з питань державного архітектурно;будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)», Положення про Департамент з питань державно;
го архітектурно;будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь;
кої державної адміністрації)», затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 01 жовтня 2015 року № 978:

Внести�зміни�до�стр"�т"ри�Департамент"�з

питань�державно�о�архіте�т"рно-б"дівельно�о

�онтролю�міста�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан"�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації),�затвердженої�розпоряджен-

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

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

01�жовтня�2015�ро�"�№ 986�(в�реда�ції�розпо-

рядження�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�від�27�травня�2016�ро�"�№ 369),�ви�лавши

її�"�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)�01.10.2015�№ 986�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

05.07.2016�№�498

СТРУКТУРА 
Департаменту з питань державного архітектурно;будівельного контролю

міста Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Дире�тор�Департамент"

1.1.�Юридичний�се�тор

1.2.�Се�тор�б"х�алтерсь�о�о�облі�"�та�фінансової�звітності

1.3.�Се�тор�інформаційно-аналітичної�роботи�та��онтролю

1.4.�Се�тор�ор�анізаційно�о�забезпечення,�інформатизації�та�зв’яз�ів�з��ромадсь�істю

1.5.�Головний�спеціаліст�з�питань�персонал"

1.6.�Головний�спеціаліст —�"повноважена�особа�з�питань�запобі�ання�та�виявлення��ор"пції

2.�Перший�заст"пни��дире�тора�Департамент"

2.1.�Управління�дозвільних�процед"р

2.1.1.�Відділ�дозвільних�до�"ментів

2.1.2.�Відділ�аналіз"�містоб"дівної�до�"ментації

3.�Заст"пни��дире�тора�Департамент" —�начальни��"правління��онтролю�за�б"дівництвом

3.1.�Управління��онтролю�за�б"дівництвом

3.1.1.�Інспе�ційний�відділ�№ 1

3.1.2.�Інспе�ційний�відділ�№ 2

3.1.3.�Інспе�ційний�відділ�№ 3
Керівни��апарат��В.�Бондарен�о

Про зарахування до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та закріплення за комунальними

підприємствами, які входять до складу комунальної корпорації
«Київавтодор», основних засобів

Розпорядження № 499 від 5 липня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327, Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, час;

тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ра;
ди від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територі;
альної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфра;
структури» та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Зарах"вати�до��ом"нальної�власності�те-

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

ти�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за��ом"-

нальними�підприємствами,�я�і�входять�до�с�ла-

д"��ом"нальної��орпорації�«Київавтодор»,�основ-

ні�засоби�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Ком"нальній��орпорації�«Київавтодор»�"

встановленом"�поряд�"�передати�майно,�за-

значене�"�п"н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�та�на-

дати�до�Департамент"��ом"нальної�власності

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

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

ції)��опії�а�тів�приймання-передачі.

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

дження�по�ласти�на�заст"пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко
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Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

05.07.2016�ро�"�№�499

Основні засоби, які зараховуються до комунальної власності 
територіальної громади міста Кисва та закріплюються 

на праві господарського відання за комунальними підприємствами, 
які входять до складу комунальної корпорації «Київавтодор»

№ п/п Найменування
об'єкта

Реєстраційний номер, 
номер шасі

Рік випуску Вартість (грн) без ПДВ

Первісна
(балансова)

Залишкова

КП "Шляхово$експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Голосіївського району" м. Києва

1 Пристрій з
переробки
асфальту
рециклер RCA$
1200.
ідентифікаційний
номер 1509050

SZ9G30000FRRB2301 2015 731935,55 731935,55

КП "Шляхово$експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Деснянського району" м. Києва

2 Пристрій з
переробки
асфальту
рециклер RCA$
1200.
ідентифікаційний
номер 1509049

SZ9G30000FRRB2302 2015 731935,55 731935,55

КП "Шляхово$експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Подільського району"

3 Пристрій з
переробки
асфальту
рециклер RCA$
1200,
ідентифікаційний
номер 1509051

SZ9G30000FRRB2317 2015 731935,55 731935,55

КІІ "Шляхово$експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Шевченківського району" м. Києва

4 Пристрій з
переробки
асфальту
рециклер RCA $
1200.
ідентифікаційний
номер 1509052

SZ9G30000FRRB2318 2015 731935,55 731935,55

Керівни��апарат��В.�Бондарен�о

Про зарахування до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та закріплення за комунальними 

підприємствами, які входять до складу комунальної корпорації
«Київавтодор», основних засобів

Розпорядження № 500 від 5 липня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327, Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, час;

тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ра;
ди від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територі;
альної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфра;
структури» та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Зарах"вати�до��ом"нальної�власності�те-

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

ти�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за��ом"-

нальними�підприємствами,�я�і�входять�до�с�ла-

д"��ом"нальної��орпорації�«Київавтодор»�ос-

новні�засоби�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Ком"нальній��орпорації�«Київавтодор»�"

встановленом"�поряд�"�передати�майно,�за-

значене�"�п"н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�та

надати�до�Департамент"��ом"нальної�власно-

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

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

трації)��опії�а�тів�приймання-передачі.

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

дження�по�ласти�на�заст"пни�ів��олови��иїв-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�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)�

05.07.2016�ро�"�№�500

Основні засоби, які зараховуються до комунальної власності територіаль;
ної громади міста Києва та закріплюється на праві господарського відання 

за комунальними підприємствами, які входять до складу комунальної 
корпорації «Київавтодор»

№
п/п

Найменування об'єкта Реєстраційний номер,
номер шасі

Рік
випуску

Вартість (грн) без ПДВ

Первісна
(балансова)

Залишкова

1 2 3 4 5 6

КП "Шляхово$експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Голосіївського району" м. Києва

1 Машина вакуумна підмітально $
прибиральна СС 2020 (Citi Cat)

TEB50CC20F8109495 2015 3832000 3832000

КП "Шляхово$експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Печерського району" м. Києва

1 Машина вакуумна підмітально $
прибиральна СС 2020 (Citi Cat)

TEB50CC20F8109473 2015 3832000 3832000

2 Машина вакуумна підмітально $
прибиральна СС 2020 (Citi Cat)

TEB50CC20F8109483 2015 3832000 3832000

КП "Шляхово$експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Подільського району" м. Києва

1 Машина вакуумна підмітально $
прибиральна СС 2020 (Citi Cat)

TEB50CC20F8109484 2015 3832000 3832000

2 Машина вакуумна підмітально $
прибиральна СС 2020 (Citi Cat)

TEB50CC20F8109494 2015 3832000 3832000

КП "Шляхово$експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Шевченківського району" м. Києва

1 Машина вакуумна підмітально $
прибиральна СС 2020 (Citi Cat)

TEB50CC20F8109233 2015 3832000 3832000

Машина вакуумна підмітально $
прибиральна СС 2020 (Citi Cat)

TEB50CC20F8109482 2015 3832000 3832000

Керівни��апарат��В.�Бондарен�о

Про внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)
Розпорядження № 502 від 5 липня 2016 року

У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення діяльності тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
в м. Києві та робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в м. Києві:

1.�Затвердити�зміни�до�посадово�о�с�лад"

тимчасової��омісії�з�питань�по�ашення�забор-

�ованості�із�заробітної�плати�(�рошово�о�за-

безпечення),�пенсій,�стипендій�та�інших�соці-

альних�виплат�в�м.�Києві,�затверджено�о�роз-

порядженням�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої

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

міністрації)�від�16�вересня�2010�ро�"�№ 730�(в

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

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

жавної�адміністрації)�від�20�травня�2016�ро�"

№ 346),�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що

додається.

2.�Затвердити�зміни�до�посадово�о�с�лад"

робочої��р"пи�з�питань�ле�алізації�виплати�за-

робітної�плати�і�зайнятості�населення�в�м.�Ки-

єві,�затверджено�о�розпорядженням�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�17�червня

2013�ро�"�№ 950�(в�реда�ції�розпорядження

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�19

травня�2016�ро�"�№ 340),�ви�лавши�йо�о�в�но-

вій�реда�ції,�що�додається.

Голова�В.�Клич�о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о

ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)

16�вересня�2010�ро�"�№ 730

(в�реда�ції�розпорядження

ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)

від�05.07.2016�№�502

Посадовий склад тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

та інших соціальних виплат в м. Києві
Заст"пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��олова�тимчасової��омісії

Дире�тор�Департамент"�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст"пни���олови�тимчасової��омісії

Заст"пни��дире�тора�Департамент" —�начальни��бюджетно�о�"правління�Департамент"�фі-

нансів�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�за-

ст"пни���олови�тимчасової��омісії

Начальни��"правління�праці�та�зайнятості�Департамент"�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор-

�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар�тимчасової��о-

місії

Перший�заст"пни��дире�тора�Департамент"�транспортної�інфрастр"�т"ри�ви�онавчо�о�ор�а-

н"�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Головний�е�ономіст�відділ"�з�питань�розвит�"�реально�о�се�тор"�е�ономі�и�та�діяльності��о-

м"нальних�підприємств�"правління��оординації�ре�іональної�е�ономічної�політи�и�Департамен-

т"�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)

Заст"пни��дире�тора�Департамент" —�начальни��"правління�приватизації�та��орпоративних

прав�Департамент"��ом"нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради

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

Начальни��відділ"�промисловості�"правління�промисловості�та�інноваційної�політи�и�Депар-

тамент"�промисловості�та�розвит�"�підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради

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

Головний�е�ономіст�відділ"�фінансів��ом"нальної�сфери�"правління�фінансів�транспорт",�зв’яз-

�"�та�сфери�посл"��Департамент"�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)

Заст"пни��начальни�а�Головно�о�"правління�статисти�и�"�м.�Києві�(за�з�одою)

Перший�заст"пни��начальни�а�Головно�о�"правління�Держпраці�"�Київсь�ій�області�(за�з�о-

дою)

Заст"пни��начальни�а�Головно�о�"правління�Пенсійно�о�фонд"�У�раїни�в�місті�Києві�(за�з�о-

дою)

Начальни��відділ"�інспе�т"вання�"�соціальній�сфері�Державної�фінансової�інспе�ції�в�місті�Ки-

єві�(за�з�одою)

Заст"пни���олови�Об’єднання�профспіло�,�ор�анізацій�профспіло��"�м.�Києві�«Київсь�а�місь-

�а�рада�профспіло�»�(за�з�одою)

Заст"пни��начальни�а�"правління�подат�ів�і�зборів�з�фізичних�осіб —�начальни��відділ"��он-

трольно-перевірочної�роботи�Головно�о�"правління�ДФС�"�м.�Києві�(за�з�одою)

Начальни��відділення�Національної�сл"жби�посередництва�і�примирення�в�місті�Києві�та�Ки-

ївсь�ій�області�(за�з�одою)
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Начальни��відділ"�протидії�злочинам�"�бюджетній�сфері�"правління�захист"�е�ономі�и�"�міс-

ті�Києві�Департамент"�захист"�е�ономі�и�Національної�поліції�У�раїни�(за�з�одою)

Старший�слідчий�слідчо�о�"правління�Головно�о�"правління�Національної�поліції�"�м.�Києві

(за�з�одою)

Начальни��відділ"�фінансів�Київсь�о�о�місь�о�о�центр"�зайнятості�(за�з�одою)

Заст"пни��начальни�а�Головно�о�територіально�о�"правління�юстиції�з�питань�державної�ви-

�онавчої�сл"жби —�начальни��Управління�державної�ви�онавчої�сл"жби�Головно�о�територіаль-

но�о�"правління�юстиції�"�м.�Києві�(за�з�одою)

Начальни��відділ"�з�питань�бан�р"тства�Головно�о�територіально�о�"правління�юстиції�"�

м.�Києві�(за�з�одою)

Голова�ради�Федерації�роботодавців�м.�Києва�(за�з�одою)

Головний�б"х�алтер�Київсь�ої�місь�ої�ор�анізації�роботодавців�(за�з�одою)

Керівни��апарат��В.�Бондарен�о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о

ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради

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

17�червня�2013�ро�"�№ 950

(в�реда�ції�розпорядження

ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)

від�05.07.2016�№�502�)

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 
робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості

населення в м. Києві
Заст"пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��олова�робочої��р"пи

Дире�тор�Департамент"�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст"пни���олови�робочої��р"пи

Заст"пни��дире�тора�Департамент" —�начальни��бюджетно�о�"правління�Департамент"�фі-

нансів�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),

заст"пни���олови�робочої��р"пи

Начальни��відділ"�моніторин�"�заробітної�плати�та��онтролю�за�її�своєчасною�виплатою�"прав-

ління�праці�та�зайнятості�Департамент"�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар�робочої��р"пи

Головний�е�ономіст�відділ"�з�питань�розвит�"�реально�о�се�тор"�е�ономі�и�та�діяльності��о-

м"нальних�підприємств�"правління��оординації�ре�іональної�е�ономічної�політи�и�Департамен-

т"�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)

Начальни��відділ"�промисловості�"правління�промисловості�та�інноваційної�політи�и�Депар-

тамент"�промисловості�та�розвит�"�підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Начальни��"правління�праці�та�зайнятості�Департамент"�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор-

�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Начальни��відділ"�доходів�бюджет"�бюджетно�о�"правління�Департамент"�фінансів�ви�онав-

чо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Перший�заст"пни���олови�Голосіївсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заст"пни���олови�Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заст"пни���олови�Деснянсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заст"пни���олови�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заст"пни���олови�Оболонсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заст"пни���олови�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заст"пни���олови�Подільсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заст"пни���олови�Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заст"пни���олови�Солом’янсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Перший�заст"пни���олови�Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заст"пни��начальни�а�Головно�о�"правління�статисти�и�"�м.�Києві�(за�з�одою)

Заст"пни��начальни�а�Головно�о�"правління�Пенсійно�о�фонд"�У�раїни�в�місті�Києві�(за�з�о-

дою)

Начальни��відділ"�інспе�т"вання�"�соціальній�сфері�Державної�фінансової�інспе�ції�в�місті�Ки-

єві�(за�з�одою)

Перший�заст"пни��начальни�а�Головно�о�"правління�Держпраці�"�Київсь�ій�області�(за�з�о-

дою)

Заст"пни��начальни�а�"правління�подат�ів�і�зборів�з�фізичних�осіб —�начальни��відділ"��он-

трольно-перевірочної�роботи�Головно�о�"правління�ДФС�"�м.�Києві�(за�з�одою)

Начальни��відділ"�ор�анізації�надання�посл"��роботодавцям�Київсь�о�о�місь�о�о�центр"�зай-

нятості�(за�з�одою)

Начальни��відділ"�протидії�злочинам�"�бюджетній�сфері�"правління�захист"�е�ономі�и�"�міс-

ті�Києві�Департамент"�захист"�е�ономі�и�Національної�поліції�У�раїни�(за�з�одою)

Старший�слідчий�слідчо�о�"правління�Головно�о�"правління�Національної�поліції�"�м.�Києві

(за�з�одою)

Заст"пни���олови�Об’єднання�профспіло�,�ор�анізацій�профспіло��"�м.�Києві�«Київсь�а�місь-

�а�рада�профспіло�»�(за�з�одою)

Голова�ради�Федерації�роботодавців�м.�Києва�(за�з�одою)

Головний�б"х�алтер�Київсь�ої�місь�ої�ор�анізації�роботодавців�(за�з�одою)
Керівни��апарат��В.�Бондарен�о

Про закріплення об’єкта комунальної власності територіальної
громади міста Києва

Розпорядження № 507 від 6 липня 2016 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийнят;
тя до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних
мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи рішення Київської міської ради від 22 травня 2013
року № 336/9393 «Про реорганізацію кінотеатрів комунальної власності територіальної громади міста Ки;
єва», з метою раціонального використання об’єкта права комунальної власності територіальної громади міс;
та Києва та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�За�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відан-

ня�за��ом"нальним�підприємством�ви�онавчо-

�о�ор�ан"�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�«Київ�інофільм»�нежилий�б"-

дино��за�адресою:�м.�Київ,�в"л.�Мілютен�а,�19,

за�альною�площею�3257,3��в.�м.

2.�Ком"нальном"�підприємств"�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Кінотеатр�«Росія»

та��ом"нальном"�підприємств"�ви�онавчо�о

ор�ан"�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�«Київ�інофільм»�здійснити�прий-

мання-передач"�об’є�та,�зазначено�о�"�п"н�-

ті�1�розпорядження,�в�"становленом"�за�оно-

давством�поряд�".

3.�Ком"нальном"�підприємств"�ви�онавчо-

�о�ор�ан"�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�«Київ�інофільм»�забезпечи-

ти�належне�"тримання�та�ф"н�ціон"вання�об’є�-

та,�зазначено�о�"�п"н�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня.

4.�Департамент"��ом"нальної�власності�

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

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

ції)�здійснити�необхідні�ор�анізаційно-правові

заходи�щодо�ви�онання�цьо�о�розпоряджен-

ня.

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

дження�по�ласти�на�заст"пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старос-

тен�о�Г.�В.
Голова�В.�Клич�о

Про деякі питання громадських формувань 
з охорони громадського порядку і державного кордону, 

що діють на території міста Києва
Розпорядження № 512 від 7 липня 2016 року

Відповідно до статті 5 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державно;
го кордону», постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1872 «Про затвердження Типо;
вого статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зраз;
ків бланка посвідчення і нарукавної пов’язки члена такого формування», з метою організації взаємодії та
координації діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які
діють на території міста Києва:

1.�Управлінню�з�питань�взаємодії�з�право-

охоронними�ор�анами�по�забезпеченню�пра-

вопоряд�"�та�м"ніципальної�безпе�и�апарат"

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

здійснювати�опрацювання�положень�(стат"-

тів)��ромадсь�их�форм"вань�з�охорони��ро-

мадсь�о�о�поряд�"�і�державно�о��ордон",�я�і

діють�на�території�міста�Києва,�представни�и

я�их�зверн"лись�за�їх�по�одженням�до�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

за�рез"льтатами�опрацювання�положень�(ста-

т"тів)��ромадсь�их�форм"вань�з�охорони��ро-

мадсь�о�о�поряд�"�і�державно�о��ордон",�я�і

діють�на�території�міста�Києва,�представни�и

я�их�зверн"лись�за�їх�по�одженням�до�ви�о-

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

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

ч"вати�подання�та�их�положень�(стат"тів)�на

по�одження��ерівни�"�апарат"�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�Бондарен�"�В.�В.,�"

разі�їх�відповідності�за�онодавств"�У�раїни�та

Типовом"�стат"т"��ромадсь�о�о�форм"вання

з�охорони��ромадсь�о�о�поряд�"�і�державно-

�о��ордон",�затвердженом"�постановою�Кабі-

нет"�Міністрів�У�раїни�від�20��р"дня�2000�ро-

�"�№�1872;

форм"вати�спис�и�членів�Київсь�о�о�місь-

�о�о�та�інших��ромадсь�их�форм"вань�з�охоро-

ни��ромадсь�о�о�поряд�"�і�державно�о��ордо-

н"�та�по�одж"вати�їх�із��ерівни�ом�апарат"�ви-

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

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

рен�ом�В.�В.;

здійснювати�оформлення�посвідчень�членів

�ромадсь�их�форм"вань�з�охорони��ромад-

сь�о�о�поряд�"�і�державно�о��ордон",�я�і�ді-

ють�на�території�міста�Києва.

2.�Уповноважити��ерівни�а�апарат"�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�Бондарен�а�

В.�В.�на�по�одження�положень�(стат"тів)��ро-

мадсь�их�форм"вань�з�охорони��ромадсь�о�о

поряд�"�і�державно�о��ордон",�я�і�діють�на�те-

риторії�міста�Києва.

3.�Уповноважити�начальни�а�"правління�з

питань�взаємодії�з�правоохоронними�ор�ана-

ми�по�забезпеченню�правопоряд�"�та�м"ніци-

пальної�безпе�и�апарат"�ви�онавчо�о�ор�ан"

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�К"явсь�о�о�О.�Ю.�на�підпи-

сання�посвідчень�членів�Київсь�о�о�місь�о�о

та�інших��ромадсь�их�форм"вань�з�охорони

�ромадсь�о�о�поряд�"�і�державно�о��ордон",

я�і�діють�на�території�міста�Києва,�з�ідно�зі

спис�ами,�по�одженими�з��ерівни�ом�апарат"

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

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

рен�ом�В.�В.

4.�Се�тор"�режимно-се�ретної�роботи�апа-

рат"�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

забезпечити�с�ріплення�підпис"�начальни�а

"правління�з�питань�взаємодії�з�правоохорон-

ними�ор�анами�по�забезпеченню�правопоряд-

�"�та�м"ніципальної�безпе�и�апарат"�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�К"явсь�о�о�О.

Ю.�на�посвідченнях�членів�Київсь�о�о�місь�о-

�о�та�інших��ромадсь�их�форм"вань�з�охоро-

ни��ромадсь�о�о�поряд�"�і�державно�о��ордо-

н"�малою��ербовою�печат�ою�з�повним�най-

мен"ванням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації.

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

дження�по�ласти�на��ерівни�а�апарат"�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�Бондарен�а�В.В.

Голова�В.�Клич�о

Про внесення змін до Тарифів на послуги 
з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій для житлово;будівельних 
кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, 

уповноважених ними осіб 
або управителів жилих будинків
Розпорядження № 509 від 7 липня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самовряду;
вання в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово;комунальні послуги», по;
станови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до фор;
мування тарифів на житлово;комунальні послуги», з метою упорядкування тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій:

1.�Позиції�N№ 25-28,�55-58,�62-68,�117�"�Та-

рифах�на�посл"�и�з�"тримання�б"дин�ів�і�спо-

р"д�та�приб"дин�ових�територій�для�житлово-

б"дівельних��ооперативів,�об’єднань�співвлас-

ни�ів�ба�ато�вартирних�б"дин�ів�та�інших�ба-

лансо"трим"вачів�жилих�б"дин�ів,�"повнова-

жених�ними�осіб�або�"правителів�жилих�б"дин-

�ів,�по�оджених�розпорядженням�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�12��вітня�2010

ро�"�№ 250,�ви�лючити.

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

йо�о�оприлюднення.

Голова�В.�Клич�о
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Про надання та скасування дозволів на право користування
пільгами з оподаткування підприємствам 

та організаціям громадських організацій інвалідів
Розпорядження № 189 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статті 142 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постано;
ви Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозволу
на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі;
ністрації) від 04 червня 2014 року № 719 «Про утворення комісії з розгляду документів щодо надання дозво;
лу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з опо;
даткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій» та протоколу засідання комісії з розгляду
документів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на пра;
во користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій від 11 берез;
ня 2016 року №1:

1.�Надати�дозволи�на�право��орист"вання

піль�ами�з�оподат�"вання�підприємствам�та

ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалі-

дів�відповідно�до�п"н�т"�142.1�статті�142�роз-

діл"�III�Подат�ово�о��оде�с"�У�раїни�з�ідно�з

додат�ом�1.

2.�Надати�дозволи�на�право��орист"вання

піль�ами�з�оподат�"вання�підприємствам�та�ор-

�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалідів�від-

повідно�до�п"н�т"�197.6�статті�197�розділ"�V�По-

дат�ово�о��оде�с"�У�раїни�з�ідно�з�подат�ом�2.

3.�Надати�дозволи�на�право��орист"вання

піль�ами�з�оподат�"вання�підприємствам�та

ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалі-

дів�відповідно�до�абзац"�першо�о�п"н�т"�8�під-

розділ"�2�розділ"�XX�Подат�ово�о��оде�с"�У�ра-

їни�з�ідно�з�додат�ом�3.

4.�Надати�висново�-пропозицію�про�доціль-

ність�с�ас"вання�дозвол"�на�право��орист"-

вання�піль�ами�з�оподат�"вання�підприємствам

та�ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інва-

лідів�відповідно�до�додат�а�4.

5.�Надати�висново�-пропозицію�про�доціль-

ність�надання�дозвол"�на�право��орист"вання

піль�ами�з�оподат�"вання�підприємствам�та

ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалі-

дів�з�ідно�з�додат�ом�5.

6.�Департамент"�соціальної�політи�и�ви�о-

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

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

печити�в�"становленом"�поряд�"�надання�Мі-

ністерств"�соціальної�політи�и�У�раїни�виснов-

�ів-пропозицій�про�доцільність�с�ас"вання�та

доцільність�надання�дозволів�на�право��орис-

т"вання�піль�ами�з�оподат�"вання�підприєм-

ствам�та�ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�аніза-

цій�інвалідів,�зазначеним�"�додат�"�4�та�додат-

�"�5�цьо�о�розпорядження.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст"пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова�В.�Клич�о

Додато��1

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан"

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

державної�адміністрації)

31.03.2016�№189

Перелік підприємств та організацій громадських організацій інвалідів,
яким надаються дозволи на право користування пільгами з оподаткування

відповідно до пункту 142.1 статті 142 розділу III Податкового кодексу
України

№ Повне
найменування
підприємства
громадської
організації

Код ЄДРПОУ
підприємства

Адреса
підприємства

Найменування
громадської організації
інвалідів $засновника
підприємства

Код ЄДРПОУ
засновника

Термін дії
дозволу

1 ПІДПРИЄМСТВО
"АТЕНА" КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ
"ВІДЛУННЯ ВІЙНИ"

32303610  03127, м. Київ,
просп. 40$
річчя Жовтня,
буд. 120,
корпус 1

КИЇВСЬКА МІСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "ВІДЛУННЯ
ВІЙНИ"

21467145 з 01.04.2016 до
01.04.2017

2 ПРИВАТНІ
ПІДПРИЄМСТВО
"АЙ ТІ ЛЕНД"

39262763 03680, м.
Київ, вул.
Казимира
Малевича,
буд. 86$б

КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГА$
НІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКА
СПІЛКА ІНВАЛІДІВ $УСІ"

21685999 з 01.04.2016 до
01.04.2017

3 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН
"СОЦІАЛЬНО$
КУЛЬТУРНИЙ
ПРОЕКТ "БЕЗ МЕЖ"
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ГРОМАДСЬКОГО
ОБ'ЄДНАННЯ
"НАЦІОНАЛЬНА
АСАМБЛЕЯ
ІНВАЛІДІВ
УКРАЇНИ"

39851806 01042, м Київ,
бульвар
Дружби
народів, буд.
19$а, офіс 35

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
ГРОМАДСЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"НАЦІОНАЛЬНА
АСАМБЛЕЯ ІНВАЛІДІВ
УКРАЇНИ"

26114037 з 01.04.2016 до
01.04.2017

4 ПІДПРИЄМСТBO
ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН
"БІЗНЕС$ЦЕНТР
НКСІУ"

32855689 04119, м. Київ,
вул. Якіра, буд.
8$а, поверх 10,
кім. 22

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КОМІТЕТ СПОРТУ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ

19015754 з 01.04.2016 до
01.04.2017

5 ПІДПРИЄМСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА
ТРУДОВОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ
"ГАРМОНІЯ"

35652336 01004, м.Київ,
вул. Басейна,
буд. 21$6, офіс
10

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "ГАРМОНІЯ"

25884263 з 01.04.2016 до
01.04.2017

6 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН "НВП
"ЕЛЕКТЮЕНЕРГЕТИ
КА" ГРОМ АДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ

35142019 01004, м.Київ,
вул.
Кроїшвиицько
го, буд. 6

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ ДІТЕЙ І
МОЛОДІ 3 ФІЗИЧНИМИ
ОБМЕЖЕННЯМИ
"СТУДІЯ ДІМФО"

16400003 з 01.04.2016 до
01.04,2017

№ Повне
найменування
підприємства 
громадської
організації

Код ЄДРПОУ
підприємства

Адреса
підприємства

Найменування
громадської організації
інвалідів $засновника
підприємства

Код ЄДРПОУ
засновника

Термін дії
дозволу

1 ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АЙ ТІ ЛЕНД"

39262763 03680, 
м. Київ, 
вул. Казимира
Малевича,
буд. 86$б

КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
"УКРАЇНСЬКА СПІЛКА
ІНВАЛІДІВ$УСІ"

21685999 з 01.04.2016 до
01.04.2017

2 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН
"СОЦІАЛЬНО$
КУЛЬТУРНИЙ
ПРОЕКТ "БЕЗ МЕЖ"
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ГРОМАДСЬКОГО
ОБ'ЄДНАННЯ
"НАЦІОНАЛЬНА
АСАМБЛЕЯ
ІНВАЛІДІВ
УКРАЇНИ"

39851806 01042, м. Київ,
бульвар
Дружби
народів, буд. 3
9$а, офіс 35

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
ГРОМАДСЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"НАЦІОНАЛЬНА
АСАМБЛЕЯ ІНВАЛІДІВ
УКРАЇНИ"

26114037 з 01.04.2016 до
01.04.2017

3 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН
"БІЗНЕС$ЦЕНТР
НКСІУ"

32855689 04119, м. Київ,
вул. Якіра, буд.
8$а, поверх 10,
кім. 22

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КОМІТЕТ СПОРТУ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ

19015754 з 01.04.2016 до
01.04.2017

4 ПІДПРИЄМСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА
ТРУДОВОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ
"ГАРМОНІЯ"

35652336 01004, м. Київ,
вул. Басейна,
буд. 21$б, офіс
10

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "ГАРМОНІЯ"

25884263 з 01.04.2016 до
01.04.2017

5 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС$
ТЮ "ЦЕНТР
КВІТКА"

38603902 03150, м.Київ,
вул. Боженка,
буд. 86$б

КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
"УКРАЇНСЬКА СПІЛКА
ІНВАЛІДІВ $ УСІ"

21685999 з 01.04.2016 до
01.04.2017

7 ПІДПРИЄМСТВО
"ЗДОРОВ'Я$2000"
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ
УКРАЇНИ"

30404677 03186, м.Київ,
вул.
Авіаконструк$
тора Антонова,
буд. 5$а, офіс
303

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"

00042352 з 01.04.2016 до
01.04.2017

8 ПІДПРИЄМСТВО
"ІНПРОМСПОРТ"
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ
МІНІСТЕРСТВА
ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ

16471061 01135, м. Київ,
вул.
Полтавська,
буд. 5, кв. 63

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ЧОРНОБИЛЬСЬКА
СПІЛКА ІНВАЛІДІВ
МІНІСТЕРСТВА
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ

33236399 з 01.04.2016 до
01.04.2017

9 КОЛЕКТИВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
НАВЧАЛЬНО$
ІНФОРМАЦІЙНИЙ
КОМП'ЮТЕРНИЙ
ЦЕНТР
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
СЛІПИХ

22922220 01133, м.Київ,
Печерський
узвіз, буд. 5

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"

00021195 з 01.04.2016 до
01.04.2017

10 ПДПРИЄМСТВО
"ОФІЦЕРИ"
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ
УКРАЇНИ"

30936446 02091, м.Київ,
Харківське
шосе, буд. 160

ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГА$
НІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"

00042352 з 01.04.2016 до
01.04.2017

11 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН
"СРІБНИЙ МЛИН"

37505925 04210, м. Київ,
вул. Маршала
Малиновсько$
го, буд. 12$а

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"КИЇВСЬКА МІСЬКА
АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"НАША СПРАВА"

26255861 3 01.04.2016 до
01.04.2017

12 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН
«ХЕРСОНПРОМ$
МОНТАЖ"
ХЕРСОНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ "МАРІЯ"

37959894 04074, м. Київ,
вул.
Вишгородська,
буд. 4, офіс 2

ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "МАРІЯ"

37631496 з 01.04.2016 до
01.04.2017

13 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС$
ТЮ "ЦЕНТР КВІТКА"

38603902 03150, м. Київ,
вул. Боженка,
буд. 86$б

КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
"УКРАЇНСЬКА СПІЛКА
ІНВАЛІДІВ $ УСІ"

21685999 з 01.04.2016 до
01.04.2017

Додато��2

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

31.03.2016�№189

Перелік підприємств та організацій громадських організацій інвалідів,
яким надаються дозволи на право користування пільгами 

з оподаткування відповідно до пункту 197.6 статті 197 
розділу V Податкового кодексу України
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№ Повне
найменування
підприємства
громадської
організації

Код ЄДРПОУ
підприємства

Адреса
підприємства

Найменування
громадської організації
інвалідів $засновника
підприємства

Код ЄДРПОУ
засновника

Термін дії
дозволу

1 ПІДПРИЄМСТВО
"ЗДОРОВ'Я$ 2000"
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ
УКРАЇНИ"

30404677 03186, м. Київ,
вул.
Авіаконструк$
тора Антонова,
буд. 5$а, офіс
303

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"

00042352 з 01.04.2016 до
01.04.2017

2 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН
"ХЕРСОНПРОМ$
МОНТАЖ"
XЕРСОНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ "МАРІЯ"

37959894 04074, м. Київ,
вул.
Вишгородська,
буд. 4, офіс 2

ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "МАРІЯ"

37631496 з 01.04.2016 до
01.04.2017

затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України від
08.08.2007 №1010

2 ДОЧІРНЄ
ПІДПРИЄМ$
СТВО
"СУПЕР$
ФРАНТ",
04071, 
м, Київ. 
вул.
Костянти$
нівська,
буд.21 

21624682 ГРОМАД$
СЬКА
ОРГАНІЗА$
ЦІЯ
"ПОДІЛЬ$
СЬКА
РАЙОННА
ОРГАНІЗА$
ЦІЯ ЛЮДЕЙ
З ОБМЕЖЕ$
НИМИ
МОЖЛИВО$
СТЯМИ
"ПРОЛОМ",
04071,
м.Київ, вул.
Костянти$
нівська, 
буд. 21  

39003145 Відповідно
до: пункту
142.1 статті
142 
розділу III
Податкового
кодексу
України;
абзацу
першого
пункту 8
підрозділу 2
розділу XX
Податкового
кодексу
України

з
01.04.2016
до
01.04.2017  

Надати
висно$
вок$
пропо$
зицію
про
доці$
льність
нада$
ння під$
приємст
ву
дозво$
лу на
право
кори$
стува$
ння
пільга$
ми з
оподат$
кування

Підприємство
відповідає критеріям,
визначеним у пункті 2
Порядку надання
дозволу на право
користування пільгами
з оподаткування для
підприємств та
організацій
громадських
організацій інвалідів,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України від
08.08.2007 № 1010 

№ Повне
наймену$
вання
підприєм$
ства,
організації
громадської
організації
інвалідів,
адреса

Код згідно з
ЄДРПОУ
підприєм$
ства

Найменуван
ня
громадської
організації $
засновника
підприєм$
ства, адреса

Код згідно з
ЄДРПОУ
засновника

Вид пільги Термін, на
який
скасовується
податкова
пільга

Рішення про
надання
пільги

Рішення
про скасу$
вання

1 ДОЧІРНЄ
ПІДПРИЄМ$
СТВО
"СУПЕР$
ФРАНТ",
04071,
м. Київ, 
вул, Костя$
нтинівська.
буд.21

21624682 КИЇВСЬКА
АСОЦІАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ 3
ЦЕРЕБРА$
ЛЬНИМ
ПАРАЛІЧЕМ
"КАСІЦЕП",
04071, 
м. Київ,
вул.Костян$
тинівська,
буд. 21

16482219 Відповідно
до:
пункту 142.1
статті 142
розділу III
Податкового
кодексу
України;
абзацу
першого
пункту 8
підрозділу 2
розділу XX
Податкового
кодексу
України 

з 01.04.2016
до 01.10.2016

Пільга
надана
розпоряд$
женням
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністра$
ції) від
19.10.2015 
№ 1038 на
термін з
01.10.2015
до
01.10.2016

Надати
висновок$
пропози$
цію про
доціль$
ність
скасува$
ння
підприє$
мству
дозволу
на право
користу$
вання
пільгою з
оподатку$
вання

№ Повне
наймену$
вання
підприєм$
ства,
організації
громадської
організації
інвалідів,
адреса

Код згідно
з ЄДРПОУ
підприєм$
ства

Наймену$
вання
громадської
організації $
засновника
підприєм$
ства, адреса

Код згідно
з ЄДРПОУ
заснов$
ника

Вид пільги Строк
користу$
вання
податковими
пільгами

Рішення Обгрунтування

1 ПІДПРИЄ$
МСТВО
ОБ'ЄДНА$
ННЯ
ГРОМАДЯН
"ЕДВАНСТ
ПРОДЖЕКТ
СЕЛУШЕНС",
02095, 
м. Київ, 
вул.
Ахматової
Анни,
буд.47, 
офіс 12$19 

39254869 ГРОМАД$
СЬКА
ОРГАНІЗА$
ЦІЯ "СПІЛКА
ІНВАЛІДІВ
"ДАРУЙ
ДОБРО ТА
НАДІЮ",
02095, 
м. Київ, 
вул.
Урлівська,
буд. 9, 
кв. 409

39044291 Відповідно
до: пункту
142.1 статті
142 розділу
III Податко$
вого
кодексу
України;
абзацу
першого
пункту 8
підрозділу
2 розділу
XX
Податко$
вого
кодексу
України

3 01.04.2016
до 01.04.2017

Надати
висновок$
пропозицію
про
доцільність
надання
підприємст$
ву дозволу
на право
користува$
ння
пільгами з
оподатку$
вання

Підприємство
відповідає
критеріям,
визначеним у
пункті 2
Порядку
надання
дозволу на
право
користування
пільгами з
оподаткування
для
підприємств та
організацій
громадських
організацій
інвалідів, 

Додато��З

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

31.03.2016�№�189

Перелік підприємств та організацій громадських організацій інвалідів,
яким надаються дозволи на право користування пільгами з оподаткування

відповідно до абзацу першого пункту 8 підрозділу 2 
розділу XX Податкового кодексу України

Додато��4

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

31.03,2016�№�189

ВИСНОВОК;ПРОПОЗИЦІЯ 
про доцільність скасування дозволу на право користування пільгами з

оподаткування підприємствам та організаціям громадських організацій
інвалідів

Додато��5

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)

31.03.2016�№�189

ВИСНОВОК;ПРОПОЗИЦІЯ
про доцільність надання дозволу на право користування пільгами
підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів

Про прийняття та передачу зовнішніх водопровідних 
та каналізаційних мереж з обладнанням житлового будинку

№ 20 на вул. Гарматній у Солом’янському районі
Розпорядження № 505 від 5 липня 2016 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь;
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери;
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін;
фраструктури», враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 10 грудня 2014 року № 056/24;10574, з метою належної екс;
плуатації зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж з обладнанням житлового будинку № 20 на вул.
Гарматній у Солом’янському районі та надання якісних послуг його мешканцям:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом"нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

передати�"�володіння�та��орист"вання�п"бліч-

ном"�а�ціонерном"�товариств"�«А�ціонерна

�омпанія�«Київводо�анал»�зовнішні�водопро-

відні�та��аналізаційні�мережі�з�обладнанням

житлово�о�б"дин�"�№ 20�на�в"л.�Гарматній�"

Солом’янсь�ом"�районі�з�ідно�з�додат�ом,�в

межах�та�на�"мовах,�визначених�"�одою�про

передач"�в�"правління�від�ритом"�а�ціонерно-

м"�товариств"�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо-

�анал»�майна,�що�є��ом"нальною�власністю�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва,�від�20�лис-

топада�2003�ро�"�(в�реда�ції�до�овор"�на�воло-

діння�та��орист"вання�майном�територіальної

�ромади�міста�Києва�від�01��р"дня�2006�ро�"),

"�ладеною�між�від�ритим�а�ціонерним�това-

риством�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»

та�Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністра-

цією.

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

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

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

ції)�разом�з��ом"нальним�підприємством�з�"т-

римання�та�е�спл"атації�житлово�о�фонд"�спе-

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�забез-

печити�"�встановленом"�поряд�"�прийняття�та

передач"�зовнішніх�водопровідних�та��аналі-

заційних�мереж�з�обладнанням,�зазначених�"

п"н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

ня�по�ласти�на�заст"пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.
Голова�В.�Клич�о

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

05.07.2016�№505

Зовнішні водопровідні та каналізаційні мережі з обладнанням житлового
будинку № 20 на вул. Гарматній у Солом’янському районі, 

які безоплатно приймаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та передаються у володіння та користування 

публічному акціонерному товариству Акціонерна компанія
«Київводоканал»

№ Назва об'єкта Діаметр
труб, мм

Довжина
мережі, м

Кіль$
кість
колодя$
зів, шт.

Матеріал
труб

Середня
глибина,
м

Рік
побудови
(реконст$
рукції)

Балансова вартість, грн

первісна залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Водопровідна
мережа до
житлового
будинку на
вул. Гарматній,
20

2х 150 149,68
(2x74,84)

$ ВЧШГ $

$

2014 603243,54 603243,54

2. Реконструкція
камер та вузлів
на вул.
Гарматній та на
перетині
вулиць
Гарматної і
Виборзької;
Гарматної  і
бульв. Івана
Лепсе $ 
3 шт.

$ $ $ $ $ 2014 392805,89 392805,89

3. Каналізаційна
мережа від
житлового
будинку № 20
на вул.
Гарматній

160 
300 
400

47,29
103,13
50,17

2 
13 
2

РЕ 100 SDR
ВЧШГ
ВЧШГ

2 
3
3,5

2014 
2014 
2014

248869,00
1089947,00
414722,00

248869,00
1089947,00
414722,00

4. Каналізаційний
колектор
(магістраль) на
вул. Гарматній

400 47,93 4 ВЧШГ 4 2014 318643,00 318643,00

Керівни��апарат��В.�Бондарен�о
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Про затвердження проекту «Будівництво середньої 
загальноосвітньої школи на розі вул. Лебедєва�Кумача 

і вул. Землячки (вул. Т. Яблонської) у Солом’янському районі 
м. Києва»

Розпорядження № 517 від 7 липня 2016 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ» та постано�

ви Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження про�
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України»:

1.�Затвердити�прое�т�«Б�дівництво�середньої�за�альноосвітньої�ш�оли�на�розі�в�л.�Лебедє-

ва-К�мача�і�в�л.�Земляч�и�(в�л.�Т.�Яблонсь�ої)���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва»,�врахов�-

ючи�е�спертний�звіт�щодо�роз�ляд��прое�тної�до��ментації�Державно�о�підприємства�«Спе-

ціалізована�державна�е�спертна�ор�анізація —�Центральна�сл�жба���раїнсь�ої�державної�б�-

дівельної�е�спертизи»�від�08�червня�2016�ро���№ 00-0259-16/ЦБ,�з�та�ими�техні�о-е�ономіч-

ними�по�азни�ами:

Показник Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва — нове будівництво

Ступінь вогнестійкості будівлі — II

Площа ділянки у межах проектування га 1,0

Поверховість поверх 4

Площа забудови м2 2900,78

Загальна площа м2 12855,08

Корисна площа м2 11796,11

Будівельний об'єм м3 56657,49

Місткість закладу учень 720

Тип закладу за рівнем навчання класи 1(12

Кількість навчальних класів клас 24

Кількість створених робочих місць місце 69

Тривалість будівництва місяць 13,0

Річна потреба:

води тис. м3 8,151

електричної енергії тис.кВт год 408,240

теплової енергії Гкал 1483,3

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на
07.06.2016, 
у тому числі:

тис. грн 231115,110

будівельні роботи тис. грн 146323,760

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 33333,484

інші витрати тис. грн 51457,866

Із загальної кошторисної вартості виконано станом на 01.06.2016, у тому числі: тис. грн 14629,000

будівельні роботи тис. грн 9262,347

інші витрати тис. грн 5366,653

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

розрах�н�ом�б�дівництва,�здійснює�замовни��б�дівництва�на�підставі�обґр�нт�вальних�до��-

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.
Голова�В.�Клич�о

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 436 від 16 червня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 та 16.1.2 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвер�
дженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

Додато��

до�розпорядження�

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

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

16.06.2016�№�436

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

1.�С�ас�вати�12�дозволів�на�розміщення�зов-

нішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о

розпорядження.

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

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1 30236(12 ПАТ Комерційний банк
"Правекс(Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,9 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя
Липківського (Урицького),
27/5

2 30239(12 ПАТ Комерційний банк
"Правекс(Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,89 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (Артема),
26(а

3 30243(12 ПАТ Комерційний банк
"Правекс(Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,9 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, 7

4 30245(12 ПАТ Комерційний банк
"Правекс(Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,55 Дарницький район, вул.
Ялтинська, 12

5 30249(12 ПАТ Комерційний банк
"Правекс(Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,72 Дніпровський район,
Харківське шосе, 1 1(а

6 30252(12 ПАТ Комерційний банк
"Правекс(Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,45 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 79

7 30263(12 ПАТ Комерційний банк
"Правекс(Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,78 Деснянський район, вул.
Миколи Закревського, 27/2

8 30285(12 ПАТ Комерційний банк
"Правекс(Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,19 Дніпровський район, просп.
Павла Тичини, 9 

9 32205(13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РОСТІКС УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,88 Дарницький район, вул. Анни
Ахматової, 46(а

1U 38931(13 ТОВ "БОЛОНЬЄЗЕ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,6 Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка, 2

11 39696(14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІП
ГРУП АЕРОПОРТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,612 Дніпровський район, просп.
Павла Тичини, 1(в

12 39697(14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІП
ГРУП АЕРОПОРТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,612 Дніпровський район, просп.
Павла Тичини, 1(в

Керівник апарату В. Бондаренко

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó îá'ºêòè,ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.Îðåíäîäàâåöü —
Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. Êîëàñà, 6À, òåë. 403-30-03). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêò³â îðåíäè: 1 ïîâåðõ ÄÍÇ ¹ 674 íà âóë. Äîáðîõîòîâà, 1Á, çàãàëüíà ïëîùà
72,8 êâ.ì.Âàðò³ñòü—1468000,0 ãðí.Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) —18350,0 ãðí, çà 1 ãîäèíó—37,0 ãðí; 2 ïîâåðõ ÍÂÊ "ÄÍÇ-ÇÍÇ""²íòåë"íà âóë. Ê³ï-
ð³àíîâà, 4À, çàãàëüíà ïëîùà 72,0 êâ.ì. Âàðò³ñòü— 1361000,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 17012,5 ãðí, çà 1 ãîäèíó— 34,3 ãðí.

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü — ïîãëèáëåííÿ çíàíü ä³òåé ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, õîðåîãðàô³¿, îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà.
Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308,
òåë. äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 22,40 êâ. ì â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êèðèë³âñüêà, 109-Â/1 ë³ò.À, âàðò³ñòü
ïðèì³ùåííÿ 453400,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè — 499,28 ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà, 36, òåë. 425-22-86.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 17,20 êâ. ì â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåðõí³é Âàë, 40, ë³ò. À, âàðò³ñòü
ïðèì³ùåííÿ 376000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè — 313,33 ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà, 36, òåë. 425-224-86.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ
çà òåëåôîíîì 485-18-87.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàí³ â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ1ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ
ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.

Çàÿâè ïðî îðåíäó
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1,
ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 
296-56-56).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñ-
òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß 3 ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ"
(ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 Íàï³â-
ï³äâàë

ïðîñï. Ãàãàð³-
íà Þð³ÿ, 5/2 20,60

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëî-
ù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåí-
íÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñòàíîâèòü:
íå á³ëüøå ÿê 20 êâ. ì (20 êâ. ì) íà ÷àñòèíó
ïëîù³, ùî ïåðåâèùóº 20 êâ. ì (0,60 êâ. ì)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.05.2016

1% 11,13 222.49

4% 44,50 26,70

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàí³ íà 1, 3 ïîâåðõàõ ÑÇØ ¹ 221 çà àäðåñîþ: âóë. Êóäðÿøîâà; 12/14,

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1637,20 êâ.ì, ó ò.÷:
- íà 1 ïîâåðñ³ — 102,8 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ áóôåòó, ÿêèé íå

çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 910,03 ãðí (áåç ÏÄÂ).
- íà 3 ïîâåðñ³ — 1534,40 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî

íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ùî íàäàº îñâ³òí³ ïîñëóãè ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿, äîøê³ëüíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³,
îðåíäîâàíà ïëîùà ÿêîãî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã çã³äíî ç ë³öåíç³ºþ ó ñôåðàõ äîøê³ëüíî¿
òà çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 1 ãðí íà ð³ê).

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

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó, ïëîùåþ 43,40 êâ. ì â áóäèíêó çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ïîëêîâà,57-Á, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 6711,94 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 1 ãðí. íà ð³ê, íà ñòðîê
ä³¿ äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü, àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³
äåïóòàòà Êè¿âðàäè.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà":
ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà, 36, òåë. 425-22-86.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàí³ íà 3, 4 ïîâåðõàõ ÑÇØ ¹ 69 çà àäðåñîþ: âóë. Äîíåöüêà, 25, çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 503,99 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ —ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëà-
äó,ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü
³ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè òà õîðåîãðàô³¿) (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 40,26 ãðí (áåç ÏÄÂ).

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

ÒÎÂ "Ñåíò Ñîô³ÿ Ïðîïåðò³ Ìåíåäæìåíò"ïîâ³äîìëÿº,ùî çã³äíî ç Ïîðÿäêîì ôîðìóâàííÿ òàðèô³â, çàòâåðäæåíèì
Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ ¹869 â³ä 01.06.2011 ðîêó, ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 17.07.2015 ¹ 515 òàðèô íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é
äëÿ áóäèíêó ïî âóë. Ð. Îê³ïíî¿, 18, ñòàíîâèòü 33,03 ãðí. ç ÏÄÂ çà 1 êâ.ì çàãàëüíî¿ æèòëîâî¿ ïëîù³ êâàðòèð çà
ì³ñÿöü. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ BO ÊÌÐ
(ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ¹ 307.Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà ó áóäèíêó. Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ
ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ð. Îê³ïíî¿, 18, ïðîòÿãîì 14 äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îá'ÿâè.

15.08.2016 î 14.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì.Êèºâà (ì.Êè¿â, âóë. Âå-
ëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81à, ñóääÿ Ë³òâ³íîâà À.Â.) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâ-
í³é ñïðàâ³ ¹ 826/5983/16 çà ïîçîâîì ÔÎÏ “Àíäðóùåíêî Ì.Â. äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî
ñêàñóâàííÿ ï. 1 ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.03.2016 ¹ 237/237”.
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Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà
ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1 003,8 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà, 10À, ë³ò."À"
Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1 003,8 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà, 10À, ë³ò. "À".
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ "Êè¿ââîäîêàíàë".
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1 003,8 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 9 456 400 (äåâ'ÿòü ì³ëüéîí³â ÷îòèðèñòà ï'ÿòäåñÿò ø³ñòü

òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà) ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 1 891 280 (îäèí ì³ëüéîí â³ñ³ìñîò äåâ'ÿíîñòî îäíà òèñÿ÷à äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 11 347 680 (îäèíàäöÿòü ì³ëüéîí³â òðèñòà

ñîðîê ñ³ì òèñÿ÷ ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 1 134 768 (îäèí ì³ëüéîí

ñòî òðèäöÿòü ÷îòèðè òèñÿ÷³ ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì) ãðèâåíü.
ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî

íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó:
- ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé çá³ð ó

ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ;
- êîìïåíñóâàòè Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó"Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ "Êè¿ââîäîêàíàë"

êîøòè â ñóì³ 64 855,53 ãðèâí³, ó òîìó ÷èñë³: 46 555,53 ãðèâí³ — ïîíåñåí³ òîâàðèñòâîì íà
ðîçðîáêó ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿, 18 300,00 ãðèâåíü — ïîíåñåí³ òîâàðèñòâîì ïðè ïðîâåäåíí³
òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ òà âèãîòîâëåíí³ òåõí³÷íîãî ïàñïîðòà íà îá'ºêò.

4. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 05 ñåðïíÿ 2016 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà

"Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 10.00.
5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,

Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â
ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ —ç 9.00 äî 17.00,îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00.Ê³íöåâèé òåðì³í
ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðà "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä
áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 1 134 768 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè
îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî
Öåíòðà "Ãîëîñ³ºâî"ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì.Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767,êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756,îòðèìóâà÷:
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.
9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà,

10À, ë³ò. "À".
10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,

Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", òåë. (044) 440-04-64, (044) 440-04-93,
òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêò³â ïðèâàòèçàö³¿

Îá'ºêò ¹ 1.
Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëü-

íîþ ïëîùåþ 478,0 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, áóë. Ïåðîâà, 2/1, ë³ò. "À".
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðè-

ºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ãðóïà ïðèì³ùåíü

¹ 51) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 478,0 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ — 3 609 900 (òðè

ì³ëüéîíè ø³ñòñîò äåâ'ÿòü òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò)
ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 721 980 (ñ³ìñîò äâàäöÿòü îäíà òè-
ñÿ÷à äåâ'ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —
4 331 880 (÷îòèðè ì³ëüéîíè òðèñòà òðèäöÿòü
îäíà òèñÿ÷à â³ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿
ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 433 188,00 ãðèâåíü.

Îá'ºêò ¹ 2.
Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çà-

ãàëüíîþ ïëîùåþ 591,0 êâ. ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ìèêîëàé÷óêà ²âàíà

(âóë. Ñåðàôèìîâè÷à)15à, ë³ò. "À".
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðè-

ºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

591,0 êâ.ì, â ò.÷: ãðóïà ïðèì³ùåíü ¹ 6 —
175,7 êâ.ì,ãðóïà ïðèì³ùåíü ¹ 9 —415,3 êâ.ì.

Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 4 453 800 (÷îòè-
ðè ì³ëüéîíè ÷îòèðèñòà ï'ÿòäåñÿò òðè òèñÿ÷³
â³ñ³ìñîò) ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 890 760 (â³ñ³ìñîò äåâ'ÿíîñòî òè-
ñÿ÷ ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì
ÏÄÂ — 5 344 560 (ï'ÿòü ì³ëüéîí³â òðèñòà ñî-
ðîê ÷îòèðè òèñÿ÷³ ï'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àò-
êîâî¿ ö³íè îá'ºêòà, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —
534 456,00 ãðèâåíü.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðè-

òîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó
ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äî-
ãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçà-
ö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðå-
ºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå
íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó
ñïëàòèòè íà êîðèñòü òîâàðíî¿ á³ðæ³ "ÊÌÔÁ"
á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº
5% ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâ-
ëþºòüñÿ á³ðæåþ;

4. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 08 ñåðïíÿ 2016
ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 01042,
ì. Êè¿â, âóë. Êóäð³ ²âàíà, 13/2, òîâàðíà á³ð-
æà "ÊÌÔÁ". Ïî÷àòîê î 10.00 (îá'ºêò ¹ 1), î
12.00 (îá'ºêò ¹ 2).

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòü-
ñÿ çà àäðåñîþ: 01103, ì. Êè¿â, Çàë³çíè÷íå
øîñå, 45, îô³ñ 202, â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç
9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³
äí³ —ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00
äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ —
òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ì-
íàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà
ðàõóíîê ¹ 260010105113 â AT "ÏðîÊðå-
äèòÁàíê", êîä áàíêó 320984, êîä 35141681,
îòðèìóâà÷: òîâàðíà á³ðæà "ÊÌÔÁ".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêî-
âî¿ ö³íè âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê
¹260010105113 â AT "ÏðîÊðåäèòÁàíê",
êîä áàíêó 320984, êîä 35141681, îòðèìó-
âà÷: ÒÁ "ÊÌÔÁ".

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðè-
äè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòàìè ìîæíà â ðî-
áî÷³ äí³ çà àäðåñàìè ¿õ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ.

10.Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæ-
íà çà àäðåñîþ: 01103, ì. Êè¿â, Çàë³çíè÷íå
øîñå, 45, îô³ñ 202, òåë. (044) 383-61-03.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ — ÄÆÊÏ ÍÀÍ Óêðà¿íè 
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ÿêå îáë³êîâóºòüñÿ íà éîãî áàëàíñ³.

Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè:
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó.
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè: ì. Êè¿â, ïðîñï.
Íàóêè, 29.
Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì: 87,9.
Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó (ïðèì³ðíèé îáñÿã âêëàäåíü),
³íø³ óìîâè: Íå â³äðåìîíòîâàíå.
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì:
Ìàãàçèí-ñêëàä.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ
îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè â³ä 30.04.2016 p.: 452597,00
ãðí.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí/1 êâ.ì (áåç ÏÄÂ): 77,24 ãðí.
Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè: 31.12.2018 ð. Ñòðîê
îðåíäè çàïðîïîíîâàíî îðåíäàðåì.

Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè:
×àñòèíà ïîâåðõí³ áîêîâîãî ôàñàäó áóä³âë³.
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè: ì. Êè¿â,
âóë. Ë. Ïåðâîìàéñüêîãî, 3.
Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì: 6,00.
Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó (ïðèì³ðíèé îáñÿã âêëàäåíü),
³íø³ óìîâè: Íå â³äðåìîíòîâàíå.
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì:
Ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè íà áóä³âëÿõ ³ ñïî-
ðóäàõ.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ
îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè â³ä 30.04.2016 p.: 80733,00ãðí.
(29.02.2016 ð.)
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí/1 êâ.ì (áåç ÏÄÂ):
336,39 ãðí.
Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè: 31.12.2018 ð. Ñòðîê
îðåíäè çàïðîïîíîâàíî îðåíäàðåì.

Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè:
×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó.

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè: ì.Êè¿â,âóë. Áîã-
äàíà Õìåëüíèöüêîãî, 42.
Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì: 2,00.
Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó (ïðèì³ðíèé îáñÿã âêëàäåíü),
³íø³ óìîâè: Íå â³äðåìîíòîâàíå.
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì:
Ðîçì³ùåííÿ îáì³ííîãî ïóíêòó.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ îö³í-
êîþ/ Àêòîì îö³íêè â³ä 30.04.2016 p.: 29976,00 ãðí.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí/1 êâ.ì (áåç ÏÄÂ):
499,6 ãðí.
Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè: 31.12.2018 ð. Ñòðîê
îðåíäè çàïðîïîíîâàíî îðåíäàðåì.

Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè:
íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó.
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè: ì. Êè¿â, Åæå-
íà Ïîòüº, 9.
Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì: 70,00.
Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó (ïðèì³ðíèé îáñÿã âêëàäåíü),
³íø³ óìîâè: Íå â³äðåìîíòîâàíå.
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì:
Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïðîâà-
äÿòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ïðàâà
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ
îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè â³ä 30.04.2016 p.:
290920,00 ãðí (â³ä 29.02.2016 ð.)
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí/1 êâ.ì (áåç ÏÄÂ): 69,27ãðí.
Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè: 31.12.2018 ð. Ñòðîê
îðåíäè çàïðîïîíîâàíî îðåíäàðåì.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðî-
áî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Åæåíà Ïîòüº, 9. Äîäàòêîâà
³íôîðìàö³ÿ çà òåë. (044)456-46-30.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Îãîëîøóºòüñÿ êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè: 

— Äèðåêòîð çàêëàäó êóëüòóðè "Ìóçåé ³ñòîðè÷íîãî öåíòðó ì³ñòà Êèºâà".

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³
êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ;
àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ,
³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè,
ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó
åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³;
êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³
ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêò ïðîãðàìè
ðîçâèòêó çàêëàäó êóëüòóðè "Ìóçåé ³ñòîðè÷íîãî öåíòðó ì³ñòà Êèºâà" íà îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â-01030,
áóëüâ. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 26/4, ê. ¹ 406, Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, òóðèçìó òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Äîâ³äêè çà òåë. 235-31-86.

Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 21 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî êóëüòóðó» Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, òóðèçìó
òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ïðèéìàº ïðîïîçèö³¿ â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ êóëüòóðè â³äïîâ³äíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî
ñïðÿìóâàííÿ ùîäî êàíäèäàò³â äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ:
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè
¹ 4": 1) áóëüâàð Âèãóð³âñüêèé, 4, çàãàëüíà ïëîùà — 44, êâ.ì, 1 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 879400,00
ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì —
43,91 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 1932,02 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ 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.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Îðåíä-
íà ñòàâ-

êà %

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³-

ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ.ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà

îðåíäè ãðí

1

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 4
Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà (03680, Êîìàðîâà Êîñìî-

íàâòà ïðîñï. 3 , 497-01-02)

1 ïîâåðõ Êîâàëüñüêèé ïðîâ.,
12 53,98

15% ²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðó-
õîìîãî ìàéíà (âèðîáíèö-
òâî ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 01.06.2016

204,94 11062,50
885000,00

10,5%* 143,46 7743,75

2

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 7
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà
(01133, Ï³äâèñîöüêîãî Ïðî-

ôåñîðà, 4á, 285-14-36)

2 ïîâåðõ Ï³äâèñîöüêîãî Ïðî-
ôåñîðà, 4, ë³ò. Á 18,30 12% Ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî

ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.05.2016

253,06 4631 463100,00

3

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ðà-
ä³àö³éíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
ì. Êèºâà â³ä íàñë³äê³â ×îðíî-
áèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè (01004,

Ïóøê³íñüêà, 40, 234-60-59)

1 ïîâåðõ
(÷àñòèíà

õîëó)

Æóêîâà Ìàðøàëà,
10, ë³ò. À 3,0 9%

ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî
àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº

ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 01.06.2016

224 672 89600,00

4

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹8 

(04201, Êîíäðàòþêà Þð³ÿ, 8 ,
502-37-00, 430-36-30)

1 ïîâåðõ
(÷àñòèíà

õîëó)

Êîíäðàòþêà Þð³ÿ, 8,
Ê.1 1,0 40% ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî

òåðì³íàëó 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 01.06.2016

940 940 28200,00

5
ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí"
(03056, Ïåðåìîãè ïðîñï., 35,

238-44-00)

÷àñòèíà
ïåðåõî-

äó

Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ëè-
á³äñüêà" á/í 40,00 50%

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó òîðãîâåëü-

íèõ îá'ºêò³â ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 08.06.2016

1922,19 76887,5 1845300,00

6
ÊÏ "Ïëåñî"

(02660, Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³ä-
ñüêà, 7, 541-18-11)

1 ïîâåðõ
**

Ã³äðîïàðê, Î.Äîëî-
áåöüêèé, Ïëÿæ "Ìî-
ëîä³æíèé" á/í Ìî-

ëîä³æíèé

39,63 4% Ãðîìàäñüêà âáèðàëüíÿ 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 26.05.2016

44,99 1783,00 534900,00

7
ÊÏ "Êè¿âñüêèé ³ïîäðîì"

(03680, Ãëóøêîâà Àêàäåì³êà,
10, 526-20-53

1 ïîâåðõ Ãëóøêîâà Àêàäåì³-
êà, 10 ë³ò. 1È 50,60 18%

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðî-
äàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òî-

âàð³â

2 ðîêè 
11 ì³ñÿö³â

Ñòàíîì íà 10.06.2016

340,08 17208 1147200,00

8
ÊÏ (ÊÌÄÀ) "Êè¿âê³íîô³ëüì"
(01004, Øåâ÷åíêà Òàðàñà

áóëüâ., 3, 279-79-64)
1 ïîâåðõ Ìàÿêîâñüêîãî Â.,

ïðîñï., 31 32,70 15%
²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðó-

õîìîãî ìàéíà(äåííèé äîã-
ëÿä çà ä³òüìè)

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 10.06.2016

264,14 8637,5 691000,00

9

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³-
êàðíÿ ¹ 10 

(03039, Ãîëîñ³¿âñüêèé ïðîñï.,
59 Á , 525-32-73)

1 ïîâåðõ Ãîëîñ³¿âñüêèé
ïðîñï., 59 Á 97,22 10%

ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

(ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð ³ç
âèêîðèñòàííÿì ÌÐÒ)

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 01.05.2016

154,63 15033,33 1804000,0

10
***

Ìóçåé âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â Óêðà-
¿íñüêî¿ êóëüòóðè Ëåñ³ Óêðà¿í-
êè, Ìèêîëè Ëèñåíêà, Ïàíàñà

Ñàêñàãàíñüêîãî, Ìèõàéëà Ñòà-
ðèöüêîãî

1 ïîâåðõ Æèëÿíñüêà, 96, ë³ò. À 36,6 15% Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 01.06.2016

250,44 18632,96 1953900,00
2 ïîâåðõ Æèëÿíñüêà, 96, ë³ò. À 37,8 8% Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

11
ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóà-
òàö³ÿ" (ì. Êè¿â, Âîëîäèìèð-

ñüêà, 51-à, 234-23-24)

1,2 ïî-
âåðõè

Àðõ³òåêòîðà Âåð-
áèöüêîãî, 32, ë³ò. À 20,20 1 ãðí

íà ð³ê

ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

íà ñòðîê ä³¿ äå-
ïóòàòñüêèõ ïîâ-
íîâàæåíü, àëå
íå á³ëüøå í³æ 
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 01.04.2016

1 ãðí íà ð³ê 73752,41 

12
Òåðèòîð³àëüíå ìåäè÷íå

îá'ºäíàííÿ "Ïñèõ³àòð³ÿ" ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ (Êèðèë³âñüêà, 103-À,

468-41-77)

1 ïîâåðõ Êèðèë³âñüêà, 103-À,
ê. 12 1,0 40% ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî

òåðì³íàëó 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 01.07.2016

1037,80 1037,80 31134,00

13 1 ïîâåðõ Êèðèë³âñüêà, 103-À,
ê. 26 106,0 15% Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 01.07.2016

252,83 26800,00 2144000,0

* ðîçì³ð îðåíäíî¿ ñòàâêè äëÿ îðåíäàð³â — â³ò÷èçíÿíèõ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ùî º ñóá'ºêòàìè ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà, ÿê³ ïðîâàäÿòü âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü áåçïî-
ñåðåäíüî íà îðåíäîâàíèõ âèðîáíè÷èõ ïëîùàõ (êð³ì îô³ñ³â).

Â³äïîâ³äíî äî ïðîïîçèö³¿ ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" îáîâ'ÿçêîâèìè óìîâàìè óêëàäàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè ó ïîçèö³¿ 5 — âèêîíàííÿ Îñíîâíèõ òåõí³÷íèõ âèìîã íà
ïðîåêòóâàííÿ ³ ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî, òîðãîâåëüíîãî òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" òà óêëàäàííÿ îõî-
ðîííîãî äîãîâîðó. Ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ äî îá'ºêò³â ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.ua ó ðîç-
ä³ë³ "Ïðî ìåòðîïîë³òåí"—"íîðìàòèâí³ àêòè"-"òåõí³÷í³ óìîâè äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ".

** îá'ºêò îðåíäè ïîòðåáóº ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ òà îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò.

*** çà óìîâè óêëàäàííÿ îõîðîííîãî äîãîâîðó.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äå-
ïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:
202-61-77, 202-61-76.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìå-
òà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà çà 1

êâ. ì ó ãðí
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß 3 ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ"
(ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 ï³äâàë áóëüâ. ². Øà-
ìî, 1/5 115,70 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.03.2016

8% 74,79 8653,33

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 48642

15 ëèïíÿ 2016 ð.

¹74(4844)
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Ì²ÑÒÎ

Ï²ÑËß ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ
ñó÷àñíî¿ øêîëè íà ðîç³ âóë. Ëåáå-
äºâà-Êóìà÷à ³ âóë. Ò. ßáëîíñüêî¿,äî
íå¿ ïåðåâåäóòü ó÷í³â ã³ìíàç³¿ «Åðó-
äèò», ùî ñüîãîäí³ ðîçì³ùåíà ó áó-
ä³âë³ äèòñàäî÷êà íà ö³é æå âóëèö³,
à òàêîæ â³äêðèþòü ïî÷àòêîâ³ êëà-
ñè. Çàãàëîì íîâèé íàâ÷àëüíèé çà-
êëàä ðîçðàõîâàíèé íà 800 ó÷í³â.
Íèí³ ì³ñòî âèä³ëèëî êîøòè íà ðîç-
ðîáêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ òà ðåêîíñòðóêö³þ äèò-
ñàäêà, àáè ó 2017 ðîö³ â³äíîâèòè
éîãî ðîáîòó. Íà çâåäåííÿ øêîëè
áóä³âåëüíèêè âæå îòðèìàëè ÷âåðòü
íåîáõ³äíî¿ ñóìè ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó.

Ïëàíóºòüñÿ, ùî íîâà 4-ïîâåð-
õ³âêà ìàòèìå äâà âèõîäè —äëÿ ïî-
÷àòêîâî¿ òà äëÿ ñòàðøî¿ øêîëè, à
òàêîæ áóäå îáëàäíàíà ô³çêóëüòóð-
íî-ñïîðòèâíîþ çîíîþ, ìåäè÷íèì
áëîêîì, õàð÷îáëîêîì, á³áë³îòåêîþ

òà àêòîâîþ çàëîþ. Êð³ì òîãî, ó íà-
â÷àëüíîìó çàêëàä³ âñòàíîâëÿòü
ë³ôò òà ïîáóäóþòü ïàíäóñ, ùî íà-

äàñòü çìîãó â³äâ³äóâàòè îñâ³òí³é
çàêëàä ä³òêàì ç îáìåæåíèìè ô³-
çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè �

ÇÃ²ÄÍÎ ç ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ
â³ä 1 ëèïíÿ 2016 ðîêó «Ïðî óòâî-
ðåííÿ ì³æâ³äîì÷î¿ ðîáî÷î¿ ãðó-
ïè ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ «Êîíöåï-
ö³¿ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,
êóëüòóðè òà âèõîâàííÿ ³ñòîðè÷-
íî¿ ïàì’ÿò³ ó æèòåë³â ì³ñòà Êè-
ºâà íà 2015-2020 ðîêè» ïðè ÊÌÄÀ
áóëî ñòâîðåíî â³äïîâ³äíó ì³æâ³-
äîì÷ó ãðóïó, à òàêîæ çàòâåðäæå-
íî ¿¿ ñêëàä òà ïîëîæåííÿ.

Ãîëîâîþ ì³æâ³äîì÷î¿ ãðóïè
ïðèçíà÷åíî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ãàííó Ñòàðîñòåíêî, ñåê-
ðåòàðåì — ãîëîâó ÃÎ «Îá’ºäíàí-
íÿ ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè Óêðà-
¿íè» ²ëëþ Êðàâ÷åíêà.

Äî ñêëàäó ãðóïè òàêîæ óâ³é-
øëè ïðåäñòàâíèêè ïðîô³ëüíèõ
äåïàðòàìåíò³â ÊÌÄÀ, Êè¿âñüêî-
ãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà

Ãð³í÷åíêà, Óêðà¿íñüêîãî ³íñòè-
òóòó íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³, Êî-
îðäèíàö³éíîãî áþðî ÞÍÅÑÊÎ â
Óêðà¿í³ «Îñâ³òà äîðîñëèõ Óêðà-
¿íè», ìîëîä³æíèõ òà ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é.

«Öå êîìàíäà ëþäåé, ÿê³ íà
ñüîãîäí³ âèð³øèëè ñï³ëüíèìè
çóñèëëÿìè ïîïóëÿðèçóâàòè ð³ä-
íó ìîâó. Ìè âæå ï³âðîêó ïðàöþ-
ºìî ðàçîì ó íåôîðìàëüí³é îá-
ñòàíîâö³, ùîá äîñÿãòè ñèíåðãå-
òè÷íîãî åôåêòó, îá’ºäíàòè ö³êà-
â³ ³äå¿ òà ïðîïîçèö³¿ ç ðîáîòîþ
íàøèõ ïðîô³ëüíèõ ñòðóêòóð ç
ºäèíîþ ìåòîþ — ùîá á³ëüøå êè-
ÿí ãîâîðèëè óêðà¿íñüêîþ , ÷è-
òàëè êíèæêè óêðà¿íîìîâíèõ àâ-
òîð³â ³ çíàëè íàøó ³ñòîð³þ òà
êóëüòóðó»,— ñêàçàëà Ãàííà Ñòà-
ðîñòåíêî �

Íà Ñîëîì’ÿíö³ ç’ÿâèòüñÿ íîâà øêîëà

Ì³æâ³äîì÷à ãðóïà ïðè ÊÌÄÀ
ñïðèÿòèìå ïîïóëÿðèçàö³¿ ð³äíî¿ 
ìîâè â ì³ñò³

«Øêîëà îá³çíàíîãî êèÿíèíà» çàïóñêàº ñàéò
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«ØÊÎËÀ îá³çíàíîãî êèÿíèíà» (ØÎÊ), ÿêó ì³ñüêà
âëàäà â³äêðèëà äëÿ íàâ÷àííÿ ìåøêàíö³â áàãàòîïî-
âåðõ³âîê, â³äêðèëà âëàñíèé ñàéò òà çàïðîâàäæóº îí-
ëàéí òðàíñëÿö³¿.

«Ìè ïðàãíåìî, ùîá «Øêîëà îá³çíàíîãî êèÿíèíà»
ñòàëà îñåðåäêîì îáì³íó çíàííÿìè òà äîñâ³äîì óñï³ø-
íîãî óïðàâë³ííÿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â. Äëÿ âèñòóï³â ìè çàïðîøóºìî ëåêòîð³â, ÿê³ ìà-
þòü ïðàêòè÷í³ çíàííÿ é ðîçóì³ííÿ ñôåðè. Â³äíèí³
ëåêö³¿ º äîñòóïí³ äëÿ ïåðåãëÿäó â ðåàëüíîìó ÷àñ³ íà

Youtube. Òîìó êèÿíè, ÿê³ íå çìîãëè áóòè ïðèñóòí³ â
ÊÌÄÀ, ëåêö³þ âñå îäíî íå ïðîïóñòÿòü. Îäíàê ïåðå-
âàãîþ ïðèñóòíîñò³ º ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè çàïèòàí-
íÿ íàøèì ëåêòîðàì òà îäðàçó îòðèìàòè â³äïîâ³äü,
çàëèøèòè çàÿâêó íà òåìó íàñòóïíèõ ëåêö³é òîùî»,—
ñêàçàâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Â³í òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî «ØÎÊ» çàïóñòèâ âëàñ-
íèé ñàéò (http://shkolakyjan.info) òà â³äåîêàíàë
(https://www.youtube.com/channel/UC4kP2RdMxcpiTHknF
oHC7YQ) �

Óâàãà!
Ç 15 äî 18 ëèïíÿ áóäå ïðèïèíåíî àáî ÷àñòêîâî îáìåæåíî 
âîäîïîñòà÷àííÿ íèçêè æèòëîâèõ ìàñèâ³â Êèºâà òà îáëàñò³

ÍÀÃÀÄÓªÌÎ, ùî ç 15 äî 18 ëèïíÿ íà âóë. Áåðêî-
âåöüê³é, 6 çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ðåìîíò íà ä³ëÿíö³ âî-
äîâîäó â³ä Íàñîñíî¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ñòàíö³¿ «Âèíî-
ãðàäàð ²²²» äî âóë. Ïîíîìàðüîâà. ×åðåç öå ó ÷àñòèí³
áóäèíê³â Ñâÿòîøèíñüêîãî, Øåâ÷åíê³âñüêîãî òà Îáî-
ëîíñüêîãî ðàéîí³â áóäå çíèæåíî òèñê ó âîäîïðîâ³ä-
í³é ìåðåæ³.

Òàê, äëÿ çä³éñíåííÿ âð³çêè òà ìîíòàæó çàï³ðíî¿
àðìàòóðè ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 16.00 15 ëèïíÿ äî 8.00 18
ëèïíÿ 2016 ð. áóäå ïðèïèíåíî àáî æ ÷àñòêîâî îáìå-
æåíî âîäîïîñòà÷àííÿ íèçêè æèòëîâèõ ìàñèâ³â Êè-
ºâà òà îáëàñò³.

Ïåðåë³ê âóëèöü, äå ç 15-ãî äî 18-ãî ëèïíÿ áóäå
ïîíèæåíèé òèñê ó âîäîïðîâ³äí³é ìåðåæ³:

— â ñåë. Ïóùà-Âîäèöÿ (âóë. Êóðîðòíà, Ì³ñüêà, Ë³ñ-
íà, Ñåëÿíñüêà ³ ×åðâîíîôëîòñüêà).

— íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Ï³âäåííà Áîðùàã³âêà
(âóë. Âåëèêà Îêðóæíà, Çîä÷èõ, Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ, Êî-
ðîëüîâà, Ñèìèðåíêà).

— íà Ìèê³ëüñüê³é Áîðùàã³âö³ (âóë. Çîä÷èõ, Æìå-
ðèíñüêà, Â. Âåðõîâèíöÿ, Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ).

— íà æèòëîâèõ ìàñèâàõ Íèâêè ³ Ãàëàãàíè (âóë. Òó-
ïîëºâà, Ñòåöåíêà, Ñàðàòîâñüêà, Ñàëþòíà, Áàóìàíà,
ïðîñï. Ïåðåìîãè, âóë. ×èñòÿê³âñüêà, Äðóæê³âñüêà) �

Òðèâàº îíîâëåííÿ Ï³âäåííîãî ìîñòó

ÂÐÀÕÎÂÓÞ×È çì³íó àëãîðèò-
ìó êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó Ï³â-
äåííîãî ìîñòó, äîðîæíèêè íà-
íåñëè òèì÷àñîâó ðîçì³òêó æîâ-
òîãî êîëüîðó, ùîá çáåðåãòè ïîâ-
íîö³ííèé ðóõ àâòîòðàíñïîðòó ïî
òðüîì ñìóãàì ï³ä ÷àñ ïðîâåäåí-
íÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

Â³äïîâ³äí³ ðîáîòè íà Ï³âäåí-
íîìó ìîñòó òðèâàþòü. Íàðàç³
êîìóíàëüíèêè ïðîâîäÿòü ðîáî-
òè ç âëàøòóâàííÿ íîâîãî ïåðèëü-
íîãî îãîðîäæåííÿ òà òåõí³÷íî-
ãî òðîòóàðó íà âåðõîâ³é ÷àñòèí³
ìîñòó ç³ ñòîðîíè ìåòðîïîë³òåíó.

Çàçíà÷èìî, ùî íàìàãàþ÷èñü
çìåíøèòè íåçðó÷íîñò³ äëÿ âî-
ä³¿â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðåìîíò-
íèõ çàõîä³â íà ìîñòó, ïîâ’ÿçà-
í³ ç ïåðåêðèòòÿì ñìóã ðóõó àâ-
òîòðàíñïîðòó, ÊÊ «Êè¿âàâòî-
äîð» ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ùîäî
íàíåñåííÿ òèì÷àñîâî¿ äîðîæ-
íüî¿ ðîçì³òêè æîâòîãî êîëüî-
ðó. Çàâäÿêè öüîìó, ïðè ïðîâå-
äåíí³ ðîá³ò çáåðåæåíî ïîâíî-
ö³ííèé ðóõ àâòîòðàíñïîðòó ïî
òðüîì ñìóãàì ³, ÿê íàñë³äîê,
çìåíøåíà â³ðîã³äí³ñòü âèíèê-
íåííÿ çàòîð³â íà ìîñòó �

Àäðåñè áþâåò³â òà âîäîâîçîê:

Áþâåòè Âîäîâîçêè

âóë. Ñèìèðåíêà, 10 òà Áóëãàêîâà, 11

âóë. Çîä÷èõ, 40

âóë. Ãåíåðàëà Ïîòàïîâà (ïàðê)

âóë. ßêóáà Êîëàñà, 25

áóëüâ. Ðîìåíà Ðîëëàíà — ð³ã âóë. Òóëóçè

âóë. Ëåñÿ Êóðáàñà, 6

âóë. Òóïîëºâà, 13

âóë. Ñàëþòíà, 18

âóë. Â. Ï³êà - âóë. Òåøåáàºâà

âóë. Òóïîëºâà, 22

âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 6 — ð³ã ç âóë. Âåðõîâèííîþ

âóë. Êîòåëüíèêîâà — ð³ã âóë. Ïåòðèöüêîãî

âóë. Ïóøèíî¿ — ð³ã âóë. Á³ëè÷àíñüêî¿

âóë. ²ðï³íñüêà, 71

âóë. Áåðêîâåöüêà, 6

âóë. ×åðâîíîôëîòñüêà, 6

âóë. Áàóìàíà  — ð³ã âóë. Ñàðàòîâñüêî¿

âóë. Ñàëþòíà — ð³ã âóë. Ùåðáàêîâà

âóë. Íåâñüêà — ð³ã âóë. Åñòîíñüêî¿

âóë. ×åðâîíîçàâîäñüêà — ð³ã âóë. Êóë³á³íà

âóë. Êëàâä³¿âñüêà, 34 

âóë. Áóëàõîâñüêîãî, 30

âóë. Â³òðóêà — ð³ã âóë. Äåïóòàòñüêî¿.

âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 6 — ð³ã âóë. Âåðõîâèííî¿

âóë. Êîòåëüíèêîâà — ð³ã âóë. Ïåòðèöüêîãî
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