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Íà Ïîçíÿêàõ ïîáóäóþòü
íîâèé äèòñàäîê

Ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³, íà ä³ëÿíö³ 36-á

ó 4-ìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïî-

çíÿêè, ïîáóäóþòü äèòÿ÷èé äîøê³ëüíèé

íàâ÷àëüíèé çàêëàä. Çà ïîïåðåäí³ìè

ï³äðàõóíêàìè ôàõ³âö³â, â³í çàáåçïå÷èòü

ì³ñöÿ äëÿ 280 ìàëåíüêèõ äàðíè÷àí, à

òàêîæ ñòâîðèòü íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ

îñâ³òÿí.Óæå ï³äïèñàíî â³äïîâ³äíå ðîç-

ïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ.

Äëÿ ñâîº÷àñíîãî ââåäåííÿ îá’ºêòà â

åêñïëóàòàö³þ âèçíà÷åíî çàìîâíèêà áó-

ä³âíèöòâà — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèí-

ê³â «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ». Çàìîâíèê

ìàº çàáåçïå÷èòè çàòâåðäæåííÿ ïðîåêò-

íî¿ äîêóìåíòàö³¿, âèçíà÷èòè ãåíåðàëü-

íó áóä³âåëüíó òà ïðîåêòíó îðãàí³çàö³¿

äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò.

Êð³ì òîãî, Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèö-

òâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ äîðó÷å-

íî íàäàòè ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ äëÿ

âêëþ÷åííÿ ðîá³ò äî ïðîãðàì åêîíîì³÷-

íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó Êèºâà íà

2016 òà ³íø³ ðîêè.

Íà Êëîâñüêîìó óçâîç³
â³äíîâëÿòü ðîáîòó 
áþâåòà

Íà Êëîâñüêîìó óçâîç³, 7 áóäå âëàøòîâà-

íî íîâó àðòåç³àíñüêó ñâåðäëîâèíó ìà-

ëî¿ ïðîäóêòèâíîñò³. Âîíà çàáåçïå÷èòü

ÿê³ñíîþ ïèòíîþ âîäîþ ìåøêàíö³â Ïå-

÷åðñüêîãî ðàéîíó. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ÊÌÄÀ, âðàõîâóþ÷è çâåðíåííÿ

ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â, ï³äïèñàâ Êè¿â-

ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Íîâà ñâåðäëîâèíà äàñòü çìîãó â³ä-

íîâèòè ðîáîòó áþâåòíîãî êîìïëåêñó,

ÿêèé òðèâàëèé ÷àñ íå ôóíêö³îíóº ó çâ’ÿç-

êó ç â³äìîâîþ ó âîäîïîñòà÷àíí³ ïðè-

âàòíîãî âëàñíèêà ñâåðäëîâèíè.

Êèÿí çàïðîøóþòü
íà 15-èé çàãàëüíîì³ñüêèé
øê³ëüíèé ÿðìàðîê

Äåïàðòàìåíò ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó

ï³äïðèºìíèöòâà ÊÌÄÀ çàïðîøóº êèÿí ³

ãîñòåé ñòîëèö³ çàâ³òàòè 20-21 ñåðïíÿ íà

âóëèöþ Õðåùàòèê, äå â³äáóäåòüñÿ 15-èé

çàãàëüíîì³ñüêèé øê³ëüíèé ÿðìàðîê.

Â³äâ³äóâà÷àì çàïðîïîíóþòü øèðîêèé

âèá³ð òîâàð³â äëÿ øêîëÿð³â: ïèñüìîâå

ïðèëàääÿ,êàíöòîâàðè,ï³äðó÷íèêè,øê³ëü-

íó ôîðìó,âçóòòÿ,ïàí÷³øíî-øêàðïåòêîâ³

âèðîáè òà ³íø³ ñóïóòí³ òîâàðè äëÿ ó÷í³â

çà ñåðåäíüîâèâàæåíèìè ö³íàìè.

Ï³ä ÷àñ ÿðìàðêó òàêîæ çàïëàíîâà-

íî ïðîâåñòè äèòÿ÷³ ðîçâàãè, ñâÿòî ìî-

ðîçèâà, âèñòóïè äèòÿ÷èõ êîëåêòèâ³â íà-

ðîäíî¿ òâîð÷îñò³,ìàéñòåð-êëàñè íàðîä-

íèõ ìàéñòð³â òîùî.

Êð³ì òîãî,Äåïàðòàìåíò çàïðîøóº âçÿ-

òè ó÷àñòü â ÿðìàðêó é òîâàðîâèðîáíè-

ê³â øê³ëüíîãî àñîðòèìåíòó ç óñ³õ ðåã³î-

í³â Óêðà¿íè.Çàÿâè ùîäî ó÷àñò³ äî 5 ñåðï-

íÿ ìîæíà íàäñèëàòè íà àäðåñó óñòàíî-

âè: Êè¿â, âóë. Áàñåéíà, 1/2-à. Êîíòàêòí³

òåëåôîíè: 246-66-36(38), 289-74-58.

Åëåêòðîííà àäðåñà: 2466638@i. ua.

íîâèíè

Çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè ðîçïî÷àëè
ç õâèëèíè ìîâ÷àííÿ

Íà ïî÷àòêó ïëåíàðíîãî çàñ³-
äàííÿ äåïóòàòè âøàíóâàëè õâè-
ëèíîþ ìîâ÷àííÿ æóðíàë³ñòà Ïàâ-
ëà Øåðåìåòà. «Âè çíàºòå, âàæêî
ñüîãîäí³ ðîçïî÷èíàòè ñåñ³þ ï³ñ-
ëÿ â÷îðàøíüî¿ òðàãåä³¿, ÿêà òðà-
ïèëàñü áóêâàëüíî çà ê³ëüêàñîò
ìåòð³â â³ä íàñ, ó öåíòð³ ñòîëèö³.
Ó çóõâàëèé ñïîñ³á âáèòî æóðíà-
ë³ñòà Ïàâëà Øåðåìåòà. Áðàêóº
ñë³â... Àëå õî÷åòüñÿ ñêàçàòè, ùî
ñïðàâä³ — öå íå ïðîñòî âáèâñòâî —
öå âèêëèê ñóñï³ëüñòâó, ³ ñüîãîäí³
âàæëèâî àáè ñïðàâó ðîçêðèëè, à
âèííèõ ïîêàðàëè. Âïåâíåíèé òàê
³ áóäå», — çàçíà÷èâ çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè-
¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.

Áåçïåêà êèÿí — ïîíàä óñå!

Íà÷àëüíèê ÃÓ ÑÁÓ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ Ñòåïàí
Ãðèùóê äîêëàäíî ïî³íôîðìóâàâ
äåïóòàò³â Êè¿âðàäè ùîäî ïîòî÷-
íîãî ñòàíó áåçïåêè â ñòîëèö³ òà ïî-
ä³ëèâñÿ ïëàíàìè äëÿ ãàðàíòóâàí-
íÿ êèÿíàì íàä³éíîãî çàõèñòó ³

âíóòð³øíüîãî ñïîêîþ. Çîêðåìà,
ïîâ³äîìèâ, ùî ï³ä ÷àñ Õðåñíî¿
õîäè ó ì³ñò³ ïðàöþâàòèìå ïîòóæ-
íèé ñï³ëüíèé êîîðäèíàö³éíèé
øòàá â ãîòåë³ «Êîçàöüêîìó», ç ìå-
òîþ çáîðó ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîä³¿,
ÿê³ áóäóòü ìàòè ì³ñöå íà òåðèòî-
ð³¿ Êèºâà.

Â³äïîâ³äàþ÷è íà ÷èñëåíí³ çà-
ïèòàííÿ äåïóòàò³â, áàãàòî ç ÿêèõ
ïðîïîíóâàëè îáìåæèòè, àáî é
çîâñ³ì çàáîðîíèòè ïðîâåäåííÿ
àêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â ÓÏÖ ÌÏ ó
öåíòð³ Êèºâà, ïàí Ãðèùóê íàìà-
ãàâñÿ ïåðåêîíàòè ó áåçï³äñòàâ-
íîñò³ ¿õí³õ óïåðåäæåíü ùîäî ìîæ-
ëèâèõ ïðîâîêàö³é. Çàçíà÷èâ, ùî
âñå ïåðåáóâàº ï³ä ïèëüíèì êîí-
òðîëåì ñèëîâèê³â òà ãðîìàäñüêèõ
àêòèâ³ñò³â. «Áóäå ïîñèëåíèé ðå-
æèì îõîðîíè, ÿêèé áóäå àäåêâàò-
íèé äî ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â. Ïî
Êèºâó, â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî ñêóï-
÷åííÿ ãðîìàäÿí, ïðè ïðîâåäåí-
í³ ðåæèìíèõ çàõîä³â, îñîáëèâî
ïî ìàðøðóòó ðóõó áóäóòü ïåðå-
êðèò³ âóëèö³, âñòàíîâëåí³ ðàìêè
ìåòàëîøóêà÷³â, óñ³ áóäóòü ïðî-
õîäèòè íà òåðèòîð³þ â³äïîâ³äíî
äî ðåæèìó áåçïåêè, ç ìåòîþ íå-
äîïóùåííÿ ïðîâîêàö³é», — ï³ä-
ñóìóâàâ ïàí Ãðèùóê.

Ñòîëèöÿ ãîòîâà ïðèéìàòè 
ªâðîáà÷åííÿ-2017

Âî÷åâèäü, ñóìíå òà ñâÿòêîâå —
ïîðÿä. Òàêà âæå ä³àëåêòèêà æèò-
òÿ. Íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ äå-

ïóòàòè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ çâåð-
íóòèñÿ äî îðãàí³çàòîð³â ³ç ï³äãî-
òîâêè òà ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ ó
2017 ðîö³ ï³ñåííîãî êîíêóðñó ªâ-
ðîáà÷åííÿ.

«Ìåòà öüîãî ð³øåííÿ — ³íôîð-
ìóâàííÿ Íàöêîìïàí³¿ Óêðà¿íè òà
Îðãêîì³òåòó ç ï³äãîòîâêè òà ïðî-
âåäåííÿ â Óêðà¿í³ ªâðîáà÷åííÿ-
2017 ïðî ãîòîâí³ñòü Êèºâà âèñòó-
ïèòè ó ðîë³ ì³ñòà-ãîñïîäàðÿ ï³-
ñåííîãî êîíêóðñó. Àäæå ñàìå â
ñòîëèö³ º âñ³ íåîáõ³äí³ îðãàí³çà-
ö³éí³ òà ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, ³í-
ôðàñòðóêòóðà ºâðîïåéñüêîãî ð³â-
íÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ªâðîïåé-
ñüêî¿ ìîâíî¿ ñï³ëêè, à òàêîæ äî-
ñâ³ä ïðîâåäåííÿ ìàñøòàáíèõ ì³æ-
íàðîäíèõ çàõîä³â», — ïîâ³äîìè-
ëà ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèç-
ìó òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè
Â³êòîð³ÿ Ìóõà.

«Öå — ðåôîðìà 
³ ñì³ëèâèé êðîê!»

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè ðîçãëÿíó-
ëè ³ çàòâåðäèëè â ö³ëîìó Ïîëî-
æåííÿ ïðî êîíêóðñíèé â³äá³ð êàí-
äèäàòóð íà ïîñàäè êåð³âíèê³â
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ êîìó-
íàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè â
ì³ñò³ Êèºâ³.

«Öå íå ëèøå ðåôîðìà, à é ñì³-
ëèâèé êðîê!» — çàçíà÷èâ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñ³é Ðåçí³-
êîâ, ïðåçåíòóþ÷è çàçíà÷åíèé
ïðîåêò.

Íà ïåðåêîíàííÿ ïîñàäîâöÿ ³
85 äåïóòàò³â, ÿê³ ïðîãîëîñóâàëè
«çà» öå ð³øåííÿ, Ïîëîæåííÿ çà-
áåçïå÷èòü äîäàòêîâèé ³íñòðó-
ìåíò ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ â êîìó-
íàëüíîìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè ì³ñ-
òà, â³äêðèò³ñòü ðîáîòè êîíêóðñ-
íî¿ êîì³ñ³¿, ãàðàíòîâàíå çàëó÷åí-
íÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî ó÷àñò³ â í³é,
íàäàííÿ âñ³ì ôðàêö³ÿì Êè¿âðà-
äè ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ âïëèâà-
òè íà êàäðîâ³ ð³øåííÿ â ñòîëè-
ö³, íàä³ëåííÿ îïîçèö³¿ ä³ºâèì
³íñòðóìåíòîì êîíòðîëþ êàäðî-
âî¿ ïîë³òèêè êè¿âñüêî¿ âëàäè, ç
ïðàâîì óõâàëüíîãî ãîëîñó.

«Öåé ïðîåêò ð³øåííÿ ñïðÿ-
ìîâàíèé íà âïðîâàäæåííÿ êîí-
êóðñíèõ çàñàä ïðèçíà÷åííÿ êå-
ð³âíèê³â ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþ-
âàííÿ ñòîëèö³, ùî ñïðèÿòèìå
ï³äâèùåííþ ð³âíÿ â³äêðèòîñò³
òà åôåêòèâíîñò³ ìóí³öèïàëüíî¿
êàäðîâî¿ ïîë³òèêè. ²ç éîãî ïðèé-
íÿòòÿì Êè¿â ñòàíå ïåðøèì ì³ñ-
òîì â Óêðà¿í³, ùî ñèñòåìíî â³ä-
áèðàòèìå êåð³âíèê³â êîìóíàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ íà êîíêóðñíèõ
çàñàäàõ çà ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³ ãðî-
ìàäñüêîñò³»,— çàçíà÷èâ ïàí Ðåç-
í³êîâ.

Ñüîãîäí³, 22 ëèïíÿ, â³äáóäåòü-
ñÿ ÷åðãîâå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êè-
¿âðàäè, ï³ä ÷àñ ÿêîãî äåïóòàòè âíî-
ñèòèìóòü â³äïîâ³äí³ çì³íè äî Ïðî-
ãðàìè åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíî-
ãî ðîçâèòêó ³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà
íà 2016 ð³ê �

Ï³ä çíàêîì òóðáîòè 
ïðî íàñóùíå
� Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè ïðîäîâæèëè ðîçãëÿä ïèòàíü

ïîðÿäêó äåííîãî ïîïåðåäíüî¿ ñåñ³¿

Íà òë³ îñòàíí³õ ïîä³é ó
Êèºâ³, çîêðåìà, âáèâ-
ñòâà â³äîìîãî æóðíà-
ë³ñòà Ïàâëà Øåðåìåòà,
ïðîâåäåííÿ â ðåã³îíàõ
Óêðà¿íè ³ òðèâîæíîãî
î÷³êóâàííÿ ó Êèºâ³
Õðåñíî¿ õîäè ïðåä-
ñòàâíèê³â ÓÏÖ ÌÏ, íà-
äâàæëèâå ïèòàííÿ áåç-
ïåêè äëÿ êèÿí ³ ãîñòåé
ñòîëèö³ ñïðèéìàëîñÿ
îñîáëèâî ãîñòðî òà àê-
òóàëüíî. Öå â³ä÷óâàëî-
ñÿ ÿê ó íàñòðî¿ îêðå-
ìèõ äåïóòàò³â ó
êóëóàðàõ, òàê ³ â àòìî-
ñôåð³, ùî ïàíóâàëà ó
ñåñ³éí³é çàë³. Ãîëîâó-
þ÷èé — ñåêðåòàð Êè¿â-
ðàäè Âîëîäèìèð Ïðî-
êîï³â ³ âñ³ äåïóòàòè
áóëè çàðÿäæåí³ íà ä³þ.

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ï³ä ÷àñ â÷îðàøíüîãî çàñ³äàííÿ äåïóòàòè Êè¿âðàäà ðîçãëÿíóëè ³ çàòâåðäèëè â ö³ëîìó Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñíèé â³äá³ð
êàíäèäàòóð íà ïîñàäè êåð³âíèê³â ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ êîìóíàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè â ì³ñò³ Êèºâ³
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про проведення 22.07.2016 позачергового пленарного засідання 
І сесії Київської міської ради VIII скликання

Розпорядження № 701 від 15 липня 2016 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та статті 46 Закону України «Про місцеве самовряду#

вання в Україні», частини п’ятої статті 20 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Ки#
ївської міської ради від 12.11.2014 № 351/351:

1.�Провести�22�липня�2016�ро���о�10.00�

позачер�ове�пленарне�засідання�І�сесії�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�VIII�с�ли�ання���сесійній�за-

лі�Київсь�ої�місь�ої�ради�(м.�Київ,�в�л.�Хреща-

ти�,�36,�4-й�поверх)�та�роз�лян�ти�та�і�питан-

ня:

— Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�22��р�дня�2015�ро���№ 60/60

«Про�Про�рам��е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2016�рі�».

— Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�22��р�дня�2015�ро���№ 61/61

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2016�рі�».

— Про�Про�рам��форм�вання�подат�ової

��льт�ри���місті�Києві�на�2016-2018�ро�и.

2.�Постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о

розвит���спільно�із�Департаментом�фінансів

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Де-

партаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�ознайомити

деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�прое�тами

рішень,�в�азаних�в�п�н�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,�провести��онс�льтації�з�деп�татсь�ими

фра�ціями���Київсь�ій�місь�ій�раді�та�опрацю-

вати�пропозиції,�подані�деп�татами�Київсь�ої

місь�ої�ради.

3.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�здійс-

нити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під�отов�и�та�проведення�пленар-

но�о�засідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII

с�ли�ання.

4.�Це�розпорядження�довести�до�відома

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

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

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

Київсь�ої�місь�ої�ради,��ерівни�ів�стр��т�р-

них�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

жавної�адміністрації),�працівни�ів�се�рета-

ріат��Київсь�ої�місь�ої�ради���встановле-

ном��поряд��.

Київський міський голова
В. Кличко

Про проведення 28.07.2016 пленарного засідання І сесії 
Київської міської ради VIII скликання

Розпорядження № 703 від 15 липня 2016 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс#

цеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 20 Регламенту Київської міської ради, затверджено#
го рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, частини першої статті 17 Статуту територіальної
громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстро#
ваного наказом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1.�Провести�28�липня�2016�ро���о�10.00�

пленарне�засідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�VIII�с�ли�ання���сесійній�залі�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,�4-й�по-

верх).

2.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�здійс-

нити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під�отов�и�та�проведення�пленар-

но�о�засідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII

с�ли�ання.

З.�Це�розпорядження�довести�до�відома�на-

селення�міста�Києва,�деп�татів�Київсь�ої�місь-

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

місь�ої�ради,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозді-

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

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

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

встановленом��поряд��.
Київський міський голова

В, Кличко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про підтримку участі комунальних підприємств у проекті 

«Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»
Рішення Київської міської ради № 493/493 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
ратифікацію Фінансової угоди (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між
Україною та Європейським інвестиційним банком», з метою участі в проекті «Програма розвитку муніци#
пальної інфраструктури України», що реалізується Україною спільно з Європейським інвестиційним банком,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Підтримати��часть���прое�ті�«Про�рама

розвит���м�ніципальної�інфрастр��т�ри�У�ра-

їни»�шляхом�зал�чення��оштів�пози�и�Євро-

пейсь�о�о�інвестиційно�о�бан���на��мовах,�ви-

значених�Фінансовою���одою�з�Європейсь�им

інвестиційним�бан�ом:

1.1.�Ком�нально�о�підприємства�«Гр�па

впровадження�прое�т��з�енер�озбереження

в�адміністративних�і��ромадсь�их�б�дівлях

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

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

ністрації):

в�обсязі�до�11,0�млн�євро —�для�фінанс�-

вання�с�бпрое�т��«Термомодернізація�б�ді-

вель�бюджетної�сфери�м.�Києва»,�я�ий�перед-

бачає�проведення��омпле�с��ремонтно-б�ді-

вельних�робіт,�спрямованих�на�поліпшення�теп-

лотехнічних�по�азни�ів�та�забезпечення�енер-

�етичної�ефе�тивності�б�дівель�за�ладів�бю-

джетної�сфери�м.�Києва;

в�обсязі�до�22,5�млн�євро —�для�фінанс�-

вання�с�бпрое�т��«Капітальний�ремонт�систем

освітлення�із�заміною�освітлювальних�елемен-

тів�(приладів)�на�світлодіодні�в�за�ладах�бю-

джетної�сфери�м.�Києва»,�я�ий�передбачає

проведення�в�за�альноосвітніх�за�ладах�захо-

дів�із�заміни�ламп�розжарювання�та�застарі-

лих�люмінесцентних�світильни�ів�на�с�часні

світлодіодні�системи�освітлення.

1.2.�Ком�нально�о�підприємства�«Київ�ом�н-

сервіс»�в�обсязі�до�5,0�млн�євро —�для�фінан-

с�вання�с�бпрое�т��«Впровадження�в�м.�Києві

системи�роздільно�о�збор��сміття»,�я�ий�пе-

редбачає�створення��мов�для�запровадження

роздільно�о�збирання,�сорт�вання�та�перероб-

�и�сміття�в�м.�Києві,�в�том��числі�б�дівництво

сміттєпереробних�заводів,�облашт�вання�місць

збор��сміття,�за��півлю�обладнання�та�техні-

�и.

1.3.�Ком�нально�о�підприємства�«Київмісь�-

світло»�в�обсязі�до�30,0�млн�євро —�для�фінан-

с�вання�с�бпрое�т��«Капітальний�ремонт�ме-

реж�зовнішньо�о�освітлення�міста�Києва�з�за-

міною�рт�тних�та�натрієвих�світильни�ів�на�світ-

лодіодні�світильни�и»,�я�ий�передбачає�про-

ведення��омпле�с��заходів,�спрямованих�на

впровадження�с�часних�світлодіодних�систем

міста�Києва.

2.�Надати�дозвіл��ом�нальном��підприєм-

ств��«Гр�па�впровадження�прое�т��з�енер�о-

збереження�в�адміністративних�і��ромадсь�их

б�дівлях�м.�Києва»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації),��ом�нальном��підприєм-

ств��«Київ�ом�нсервіс»�та��ом�нальном��під-

приємств��«Київмісь�світло»�на�підписання

�сіх�необхідних�до��ментів�для��часті���про-

е�ті�«Про�рама�розвит���м�ніципальної�ін-

фрастр��т�ри�У�раїни»,�в�том��числі�на���ла-

дання���од�про�передач���оштів�пози�и�з�ід-

но�з��мовами,�визначеними�Фінансовою���о-

дою�з�Європейсь�им�інвестиційним�бан�ом,

за��мови�їх�попередньо�о�по�одження�з�постій-

ними��омісіями�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит���та�з�питань�житлово-�ом�нально�о��ос-

подарства�та�паливно-енер�етично�о��ом-

пле�с�.

3.�Уповноважити�Київсь�о�о�місь�о�о��олов�

Клич�а�Віталія�Володимировича�підпис�вати

від�імені�Київсь�ої�місь�ої�ради�необхідні�до-

�овори�для��часті���прое�ті�«Про�рама�розвит-

���м�ніципальної�інфрастр��т�ри�У�раїни»,�за

�мови�їх�попередньо�о�по�одження�з�постій-

ними��омісіями�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��

та�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподар-

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

4.�До�овори�та���оди,�зазначені�в�п�н�тах�2

та�3�цьо�о�рішення,�мають�попередньо�затвер-

дж�ватись�о�ремими�рішеннями�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

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

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

ди�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно-

�о�розвит���та�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

Про спорудження пам’ятника «Воїну#добровольцю» 
у Деснянському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 557/557 від 7 липня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів Укра#

їни від 08.09.2004 № 1181 «Деякі питання спорудження (створення) пам’ятників і монументів», наказу Дер#
жавного комітету України з будівництва та архітектури, Міністерства культури і мистецтв України від 30.11.2004
№ 231/806, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2004 № 1588/10187, з метою вшанування
пам’яті та звитяги воїнів#добровольців Збройних сил України та добровольчих батальйонів, що дають від#
січ збройній агресії Російської Федерації на сході України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Спор�дити�пам’ятни��«Воїн�-добровольцю»

на�земельній�ділянці�за�адресою:�проспе�т�Во-

лодимира�Мая�овсь�о�о,�2-2А���Деснянсь�о-

м��районі�міста�Києва.

2.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адмініс-

трації)�здійснити�ор�анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�спор�дження�пам’ятни�а�«Во-

їн�-добровольцю»�на�земельній�ділянці�за

адресою:�проспе�т�Володимира�Мая�ов-

сь�о�о,�2-2А���Деснянсь�ом��районі�міста

Києва.

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

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

ради�з�питань���льт�ри,�т�ризм��та�інформа-

ційної�політи�и�та�постійн���омісію�Київсь�ої

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

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

В. Кличко

Про надання згоди на безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва цілісних майнових комплексів
Рішення Київської міської ради № 575/575 від 7 липня 2016 року

Відповідно до статті 329 Цивільного кодексу України, частини другої статті 60 Закону України «Про місце#
ве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної влас#
ності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права
державної та комунальної власності», враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 17.02.2016
№ 1/11#1769, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�з�од��на�безоплатне�прийняття�до

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

ди�міста�Києва�цілісних�майнових��омпле�сів�про-

фесійно-технічних�та�інших�навчальних�за�ла-

дів,�що�належать�до�державної�власності,�з�ід-

но�з�додат�ом.

Київсь�а�місь�а�рада�зобов’яз�ється�ви�о-

ристов�вати�зазначене�майно�за�цільовим�при-

значенням�і�не�відч�ж�вати�йо�о���приватн�

власність.

2.�Дор�чити�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�ад-

міністрації)�здійснити�ор�анізаційно-правові

заходи,�пов’язані�з�ви�онанням�цьо�о�рішен-

ня.

3.�Контроль�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

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

ради�з�питань�власності�та�постійн���омісію

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�освіти,�на��и,

сім’ї,�молоді�та�спорт�.

Київський міський голова
В. Кличко
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Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�07.07.2016�№�575/575

Перелік 
цілісних майнових комплексів професійно#технічних та інших навчальних

закладів, що належать до державної власності, та безоплатно передаються
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

№ п/п Найменування та адреса місцезнаходження державних професійно�технічних
навчальних закладів Код ЄДРПОУ

1 2 3

1 Державний навчальний заклад "Київський центр професійно�технічної освіти",
03062, м. Київ, Святошинський район, вул. Чистяківська, 24 03566044

2

Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти інформаційних
технологій, поліграфії та дизайну м.Києва", 03067, м. Київ, Солом'янський
район, вул. Полковника Шутова, 13; 
03190, м. Київ, Шевченківський район, вул. Баумана, 8

02544537

3 Київське вище професійне училище будівництва і архітектури, 03164, м. Київ,
Святошинський район, вул. Клавдіївська, 22 05536739

4 Київський професійний ліцей транспорту, 02092, м. Київ, Дніпровський район,
Машиністівська, 1�б 02544555

5 Київське вище професійне училище деревообробки, 01013, м. Київ, Голосіївський
район, вул. Деревообробна, 3 02544388

6
Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти технологій та дизайну
м.Києва", 04073, м. Київ, Оболонський район, пров. Куренівський, 4; 
04071, м. Київ, Подільський район, вул. Нижній Вал, 37

05536751

7
Державний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище
автомобільного транспорту та будівельної механізації", 03680, м. Київ,
Святошинський район, вул. Сім'ї Сосніних, 15�а

02544454

8
Вище професійне училище Національного авіаційного університету, 03065, 
м. Київ, Солом'янський район, Метробудівська, 5�а; 03067, м. Київ,
Солом'янський район, вул. Машинобудівна, 48

05536745

9

Державний навчальний заклад "Київський професійний коледж з посиленою
військовою та фізичною підготовкою", 01032, м. Київ, Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка, 56; 03067, м. Київ, Солом'янський район, 
вул. Гарматна, 10

05536797

10
Відокремлений структурний підрозділ Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова "Вище професійне училище", 03148, м. Київ,
Святошинський район, просп. Леся Курбаса, 2�а

33501115

11 Київський професійний будівельний ліцей, 02121, м. Київ, Дарницький район, 
вул. Горлівська, 220 02544394

12 Київський професійний енергетичний ліцей, 04078, м. Київ, Подільський район,
вул. Білицька, 38�б 05536768

13 Київське вище професійне училище залізничного транспорту імені В.С.Кудряшова,
03049, м. Київ, Солом'янський район, вул. Архітектора Кобелєва, 1/5 02544371

14 Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства, 03164, 
м. Київ, Святошинський район, вул. Клавдіївська, 24 03069699

15 Київське вище професійне училище будівництва і дизайну, 03061, м. Київ,
Солом'янський район, вул. Шепелєва, 3 02544490

16 Вище професійне училище № 25 м.Києва, 02125, м. Київ, Дніпровський район, вул.
Старосільська, 2 02544365

17 Вище професійне училище № 33 м. Києва, 03170, м. Київ, Святошинський район,
вул. В. Кільцева, 4�а 03069682

18

Київське вище професійне училище водного транспорту Київської державної
академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича�Сагайдачного,
04070, м. Київ, Подільський район, вул. Братська, 12; 04070, м. Київ, Подільський
район, вул. Борисоглібська, 10�а

38233282

19 Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу, 02094, м. Київ,
Деснянський район, просп. Гагаріна, 22 05536774

20
Державний професійно�технічний навчальний заклад "Міжрегіональний центр
ювелірного мистецтва м. Києва", 03680, м. Київ, Святошинський район, вул. Сім'ї
Сосніних, 13

02544336

21
Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва, 03087,
м. Київ, Солом'янський район, вул. Єреванська,12�а; 04080,м. Київ, Подільський
район, вул. Кирилівська, 31

03063159

22
Державний навчальний заклад "Київське регіональне вище професійне училище
будівництва", 03040, м. Київ, Голосіївський район, вул. Андрія Бубнова, 4; 
01014, м. Київ, Печерський район, вул. Бастіонна, 9

37308938

23

Відокремлений структурний підрозділ "Міжрегіональний центр професійної
перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас Національного
університету "Одеська юридична академія" у м.Києві", 02121, м.Київ, Дарницький
район, Харківське шосе, 210

39594671

24
Навчально�науковий центр професійно�технічної освіти Національної академії
педагогічних наук України, 03045, м. Київ, Голосіївський район, Чапаєвське шосе,
98; вул. Набережно�Корчуватська,78

26125035

25 Вище комерційне училище Київського національного торговельно�економічного
університету, 02156, м. Київ, Деснянський район, вул. Кіото, 23 01566815

26 Київський державний будинок художньої та технічної творчості, 01032, м. Київ,
Шевченківський район, б�р Шевченка, 27 03072632

27 Київський професійно�педагогічний коледж імені Антона Макаренка, 01135, 
м. Київ, Шевченківський район, вул. Чорновола, 24 02500735

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до міської цільової програми 
«Соціальне партнерство» на 2016#2018 роки та Порядку 

відбору громадських організацій для надання фінансової 
підтримки з бюджету міста Києва, затверджених рішенням 

Київської міської ради від 11 лютого 2016 року № 89/89
Рішення Київської міської ради № 555/555 від 7 липня 2016 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та з метою виконання завдань міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки, за#
твердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 № 89/89, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�місь�ої�цільової�про�ра-

ми�«Соціальне�партнерство»�на�2016-2018�ро-

�и,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�11�люто�о�2016�ро���№ 89/89,�з�ідно

з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

2.�Доповнити�Порядо��відбор���ромадсь�их

ор�анізацій�для�надання�фінансової�підтрим�и

з�бюджет��міста�Києва,�затверджений�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�11�люто�о�2016

ро���№ 89/89,�п�н�том�18�та�о�о�зміст�:

«18.�Бюджетні��ошти�надаються�Центр��за-

хист��дітей�«Наші�діти»�та�бла�одійній�ор�ані-

зації�«Фонд»�Асперн»�і�мож�ть�б�ти�ви�орис-

тані�на�оплат��оренди�землі,�приміщень�та��о-

м�нальних�посл��.

П�н�ти�18-25�вважати�відповідно�п�н�тами

19-26.

3.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����а-

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

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

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

ради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціально-

�о�захист�.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�07.07.2016�№�555/555

Зміни
до міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 # 2018 роки,

затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року 
№ 89/89

1.�Позицію�9�розділ��І�"Паспорт�місь�ої�цільової�про�рами�"Соціальне�партнерство"�на�2016

-�2018�ро�и�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми, всього:
в тому числі за роками: 

57346,5 тис. грн

2016 рік 2017 рік 2018 рік

16667,5 19379,9 21299,1

9.1. коштів державного бюджету �

9.2.  коштів бюджету м. Києва 57346,5 тис. грн

9.3.  коштів інших джерел �

2.�Абзац�сьомий�п�н�т��4.1�розділ��IV�"Надання�фінансової�допомо�и�місь�им��ромадсь�им

ор�анізаціям,�діяльність�я�их�має�соціальн��спрямованість"�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

"Згідно з міською цільовою програмою "Соціальне партнерство" на 2016 #
2018 роки фінансова підтримка громадських організацій, діяльність яких

має соціальну спрямованість, становитиме:

КФК

Фінансова
підтримка

громадських
організацій:

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Кількість
організацій

Планові
обсяги

Кількість
організацій

Планові
обсяги

Кількість
організацій

Планові
обсяги

091209

організації
інвалідів 67 4533,2 68 4577,1 70 4992,2

організації
ветеранів 60 6972,3 63 7765,1 65 8454,0

090412

Інші громадські
організації, 
в тому числі:

22 3318,6 22 3668,4 22 4150,0

Київське міське
та районні
відділення
Товариства
Червоного
Хреста України

11 1191,0 11 1117,3 11 1228,3

3.�Внести�до�розділ��V�"Напрями�діяльності,�перелі��завдань�і�заходів�про�рами�та�рез�льтативні

по�азни�и�по�місь�ій�цільовій�про�рамі�"Соціальне�партнерство"�на�2016�-�2018�ро�и�та�і�зміни:

3.1.�Доповнити�позицію�II�розділ��V�п�н�тами�3,�4�та�о�о�зміст�:

3. Надання фінансової
підтримки Центру
захисту дітей "Наші
діти" на оплату оренди
землі та комунальних
послуг

2016 –
2018 рр.

Департамент
соціальної
політики та
районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

2016 р.
752,5 

2017 р.
1008,8 

2018 р.
1209,0

Назва показника 2016 р. 2017 р. 2018 р.

1. Показник затрат:

Обсяг видатків 752,5 1008,8 1209,0

2. Показник продукту:

Кількість осіб, які потребують
соціального обслуговування

100 150 200

3. Показник якості:

Динаміка кількості осіб,
охоплених соціальним
обслуговуванням, %

100 150 200

4. Надання фінансової
підтримки благодійній
організації "Фонд"
Асперн" на оплату
комунальних послуг та
оренди приміщень

2016 –
2018 рр.

Департамент
соціальної
політики та
районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

2016 р.
315,0

2017 р.
378,0

2018 р.
440,0

1. Показник затрат:

Обсяг видатків 315,0 378,0 440,0

2. Показник продукту

Кількість осіб, які потребують
соціального обслуговування

150 150 150

3. Показник якості:

Динаміка кількості осіб,
охоплених соціальним
обслуговуванням, %

100 100 100
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3.2.�Підс�м�ов��позицію�до�розділ��V�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

Бюджет м. Києва 2016 рік 
16667,5

2017 рік 
19379,9

2018 рік 
21299,1

Бюджет м. Києва (тис. грн) 
2016 р. � 16667,5 
2017 р. � 19379,9 
2018 р. �21299,1 
Разом: 57346,5

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ГОТЕЛЬ «ДНІПРО» земельної ділянки для влаштування 

паркувального майданчика для автомобілів на вул. Хрещатик,
1/2 у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 114/114 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 117, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�ПРИВАТНОМУ

АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ГОТЕЛЬ�«ДНІП-

РО»�для�влашт�вання�пар��вально�о�майдан-

чи�а�для�автомобілів�на�в�л.�Хрещати�,�1/2���Пе-

черсь�ом��районі�м.�Києва.

2.�Надати�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ�«ГОТЕЛЬ�«ДНІПРО»�(ідентифі�а-

ційний��од�02573547),�за��мови�ви�онання�п�н�-

т��З�цьо�о�рішення,���постійне��орист�вання

земельн��ділян���площею�0,1580��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:82:012:0058)�для�влаш-

т�вання�пар��вально�о�майданчи�а�для�авто-

мобілів�на�в�л.�Хрещати�,�1/2���Печерсь�ом��райо-

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

риторіальної��ромади�міста�Києва�(�ате�орія

земель —�землі�промисловості,�транспорт�,

зв’яз��,�енер�ети�и,�оборони�та�іншо�о�при-

значення,�заява�ДЦ�від�17.12.2015�№ 01104-

000196419-014,�справа�Д-7135).

3.�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«ГОТЕЛЬ�«ДНІПРО»:

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

ча�відповідно�до�статті�96�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

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

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

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

��межах�земельної�ділян�и.

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

в��становленом��поряд��.

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

ловно�о��правління�Держ�ео�адастр����м.�Ки-

єві�від�17.11.2015�№ 19-26-7777.31-5770/20-

15�та�Департамент��містоб�д�вання�та�архі-

те�т�ри�від�25.08.2015�№ 10919/0/12-21/19-

15.

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

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

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

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

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

м��поряд��.

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

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

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

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

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

4.�Земельн��ділян����ом�нальної�власності,�за-

значен����п�н�ті�2�цьо�о�рішення,�передати�до�дер-

жавної�власності�за�а�том�приймання-передачі.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про прийняття за основу проекту рішення Київської 
міської ради «Про затвердження детального плану 

території в районі вулиць Академіка Заболотного, Академіка
Лебедєва та Метрологічної у Голосіївському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 705/705 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини тринадцятої стат#

ті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351. Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Прийняти�за�основ��прое�т�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Про�затвердження�деталь-

но�о�план��території�в�районі�в�лиць�А�адемі-

�а�Заболотно�о,�А�адемі�а�Лебедєва�та�Мет-

роло�ічної���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва».

2.�Постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле-

�орист�вання,�Департамент��містоб�д�вання

та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�доопрацювати�зазначений�прое�т

рішення�та�винести�йо�о�на�роз�ляд�пленар-

но�о�засідання�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДЕОРБУД» земельної ділянки для будівництва та експлуатації
житлових будинків з паркінгом та вбудовано#прибудованими
адміністративними приміщеннями і закладами громадського

харчування, благоустроєм та озелененням території 
на вул. Митрополита Василя Липківського, 38 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 731/731 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про
оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу#
вання земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділян#
ки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ДЕОРБУД»

для�б�дівництва�та�е�спл�атації�житлових�б�-

дин�ів�з�пар�ін�ом�та�вб�довано-приб�дова-

ними�адміністративними�приміщеннями�і�за-

�ладами��ромадсь�о�о�харч�вання,�бла�о�ст-

роєм�та�озелененням�території�на�в�л.�Митро-

полита�Василя�Лип�івсь�о�о,�38���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(заява�ДЦ�№ 01115-

000214402-014�від�21.06.2016,�справа�Д-7679).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ДЕОРБУД»,�за��мови

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

на� 15� ро�ів� земельн�� ділян��� площею�

1,0922� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:063:0007,�витя��з�Державно-

�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян-

���№�НВ-8000311752016)�для�б�дівництва�та

е�спл�атації�житлових�б�дин�ів�з�пар�ін�ом

та�вб�довано-приб�дованими�адміністратив-

ними�приміщеннями�і�за�ладами��ромадсь�о-

�о�харч�вання,�бла�о�строєм�та�озеленен-

ням�території�на�в�л.�Митрополита�Василя

Лип�івсь�о�о,�38���Солом’янсь�ом��районі

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

риторіальної��ромади�міста�Києва���зв’яз��

з�переходом�права�власності�на�майно�(до-

�овір���півлі-продаж��від�27.04.2016).

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ДЕОРБУД»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

�онодавством,�необхідні�для���ладання�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

тації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном��за�о-

нодавством�У�раїни.

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

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

від�14.06.2016�№ 6545/0/12-4/19-16,�Голов-

но�о��правління�Держ�ео�адастр����м.�Києві

від�21.06.2016�№ 519/41-16.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

4.�Розірвати�до�овір�на�право�тимчасово�о�дов-

�остро�ово�о��орист�вання�землею�від�30.03.1999

№ 72-5-00061,���ладений�між�Київсь�ою�місь-

�ою�державною�адміністрацією�та�а�ціонер-

ним�товариством�«Соломен�а»,�з�момент��дер-

жавної�реєстрації�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«ДЕОРБУД».

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

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київськи міський голова

В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРОЙ АЛЬЯНС ГРУП» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування існуючих будівель і споруд з озелененням 
території загального користування на вул. Академіка 
Писаржевського, 8 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 715/715 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СТРОЙ

АЛЬЯНС�ГРУП»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�існ�ючих�б�дівель�і�спор�д�з�озеленен-

ням�території�за�ально�о��орист�вання�на�в�л.

А�адемі�а�Писаржевсь�о�о,�8���Голосіївсь�о-

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

житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ

№ 01025-000208629-014�від�19.04.2016,�спра-

ва�Д-7568).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СТРОЙ�АЛЬЯНС�ГРУП»,

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

оренд�� на� 15� ро�ів� земельн�� ділян���

площею� 1,2642� �а� (�адастровий� номер

8000000000:82:415:0093,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр��про�земельн��ділян���

№�НВ-8000252692016)�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�існ�ючих�б�дівель�і�спор�д�з�озе-

лененням�території»�за�ально�о��орист�вання

на�в�л.�А�адемі�а�Писаржевсь�о�о,�8���Голо-

сіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�наль-

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

єва���зв’яз���з�переходом�права�власності�на

об’є�т�нер�хомо�о�майна�(до�овір���півлі-про-

даж��нер�хомо�о�майна�від�25.04.2015�№ 369).

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«СТРОЙ�АЛЬЯНС�ГРУП»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

ти,�визначені�за�онодавством,�необхідні

для���ладання�до�овор��оренди�земельної

ділян�и.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

від�13.08.2015�№ 10613/0/12/19-15,�Головно-

�о��правління�Держ�ео�адастр����місті�Києві

від�26.11.2015�№ 6264/20-15.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

�ористання�земельної�ділян�и�не�за�цільо-

вим�призначенням�тя�не�за�собою�припи-

нення�права��орист�вання�нею�відповідно

до�вимо��статей�141,�143�Земельно�о��о-

де�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
22 ëèïíÿ 2016 ð.

¹77(4847)

5

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину

Коломійцеву Олегу Михайловичу у пров. Землянському, 4 
у Печерському районі м. Києва для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 523/523 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянину Коломійцеву Олегу Михайловичу у пров. Землянському, 4 у Печерському райо#
ні м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає Генеральному плану
міста Києва (земельна ділянка відноситься до території житлової садибної забудови), керуючись статтями 9,
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра#
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянин��Коломійцев�

Оле���Михайлович����пров.�Землянсь�ом�,�4

��Печерсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,07��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

��власність�для�ведення�садівництва�(К-25304).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки житлово#будівельному 
кооперативу «Дніпрові хвилі» на вул. Ентузіастів, 47 
у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування багатоповерхового 
житлового будинку

Рішення Київської міської ради № 491/491 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки житлово#будівельному кооперативу «Дніпрові хвилі» на вул. Ентузіастів, 47 у Дніпровсько#
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79#1, 123 Земельного кодексу України,
статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини пер#
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�житлово-б�дівельном���ооператив��«Дніп-

рові�хвилі»�на�в�л.�Ент�зіастів,�47���Дніпров-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,36��а

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

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

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ба�атопо-

верхово�о�житлово�о�б�дин���з�ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(K-25491).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова 

В. Кличко

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

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Рудику Юрію Миколайовичу у Подільському 
районі м. Києва для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 525/525 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки громадянину Рудику Юрію Миколайовичу у Подільському районі м. Києва та додані докумен#
ти, на виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 13.10.2015 № 826/10301/15, ке#
руючись статтями 9, 118, 121 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких за#
конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час#
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи невідповідність за#
явленої у справі#клопотанні ініціативи Генеральному плану міста Києва, містобудівній документації та вра#
ховуючи висновок Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Ки#
ївської міської державної адміністрації) від 13.03.2015 № 2262/0/12/27#15, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянин��Р�ди���Юрію

Ми�олайович����Подільсь�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,09��а���власність�для

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-24338).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Кондріковій Катерині Анатоліївні 
у Печерському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 524/524 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянці Кондріковій Катерині Анатоліївні для будівництва та обслуговування житлово#
го будинку, господарських будівель і споруд у Печерському районі м. Києва та додані документи, врахову#
ючи те, що до клопотання не надано викопіювання з кадастрової карти (плану) або інших графічних матері#
алів, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, керуючись статтями 9, 118
Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що#
до розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону Укра#
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянці�Кондрі�овій�Ка-

терині�Анатоліївні�для�б�дівництва�та�обсл��о-

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

дівель�і�спор�д���Печерсь�ом��районі�м.�Києва

(справа-�лопотання�К-24904).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок ГРОМАДСЬКІЙ

ОРГАНІЗАЦІЇ «МРІЯ ЖИТТЯ» на шосе Набережному 
у Печерському районі м. Києва для створення озелененої 

території загального користування
Рішення Київської міської ради № 522/522 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельних ділянок ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «МРІЯ ЖИТТЯ» на шосе Набережному у Печерському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що місце розташування земельної ділянки не відповідає Гене#
ральному плану міста Києва, затвердженому рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804,
зокрема згідно з наданими до клопотання графічними матеріалами земельна ділянка розміщена на проїжд#
жій частині Набережного шосе (територія вулиць і доріг), керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе#
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс#
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельних�діляно��ГРОМАДСЬКІЙ�ОРГАНІЗАЦІЇ

«МРІЯ�ЖИТТЯ»�на�шосе�Набережном����Печер-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовними�площа-

ми�0,46��а;�0,04��а;�0,05��а;�0,03��а;�0,03��а;

0,07��а;�0,02��а;�0,08��а�(земельні�ділян�и��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва)�в�оренд��на�15�ро�ів�для�створен-

ня�озелененої�території�за�ально�о��орист�-

вання�(К-25421).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РАДАР» 
на вул. Тельмана, 1 у Печерському районі 

м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративної будівлі 
з приміщеннями громадського харчування

Рішення Київської міської ради № 492/492 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РАДАР» на вул. Тельма#
на, 1 у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу Укра#
їни, пунктами 4, 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до де#
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«КИЇВСЬКИЙ�ЗАВОД�«РАДАР»�на�в�л.

Тельмана,�1���Печерсь�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,29��а�(земельна�ділян-

�а�державної�власності)�в�постійне��орист�-

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

міністративної�б�дівлі�з�приміщеннями��ромад-

сь�о�о�харч�вання�з�ідно�з�планом-схемою�(до-

дато��до�рішення)�(К-25489).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 
громадянину Бердоусу Віталію Володимировичу 

на вул. Левадній, 92#б у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 519/519 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянину Бердоусу Віталію Володимировичу на вул. Левадній, 92#б у Дарницькому райо#
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому#
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и� �ромадянин��Бердо�с�

Віталію�Володимирович��на�в�л.�Левад-

ній,�92-б���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,09� �а� (земельна

ділян�а��ом�нальної�власності� територі-

альної��ромади�міста�Києва)���власність�для

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

дин��,� �осподарсь�их�б�дівель� і� спор�д
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Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Деснянського району м. Києва 

між будинками № 5#а та № 7#а на вул. Лісківській 
у Деснянському районі м. Києва 

для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень
та обслуговування території скверу

Рішення Київської міської ради № 486/486 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Ки#
єва між будинками № 5#а та № 7#а на вул. Лісківській у Деснянському районі м. Києва та додані документи, ке#
руючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких зако#
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час#
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о�район�

м.�Києва�між�б�дин�ами�№ 5-а�та�№ 7-а�на

в�л.�Ліс�івсь�ій���Деснясь�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,32��а�(земельна�ділян-

�а��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва)�в�постійне��орист�вання�для

�тримання�та�бла�о�строю�зон�і�зелених�наса-

джень�та�обсл��ов�вання�території�с�вер��з�ід-

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

(К-26052).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова 

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину Левадному

Олександру Владиславовичу на вул. Сажина, 12#а 
у Подільському районі м. Києва для будівництва, експлуатації 

та обслуговування жилого будинку господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 517/517 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянину Левадному Олександру Владиславовичу на вул. Сажина, 12#а у Подільському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,118 Земельного кодексу України, Законом Укра#
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко#
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянин��Левадном��Оле�сандр�

Владиславович��на�в�л.�Сажина,�12-а���Поділь-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,09

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

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

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

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

спор�д�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-22008).

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

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

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

земле�орист�вання,

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину Казімку 

Андрію Івановичу на вул. Демидівській, 18#а у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 515/515 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки громадянину Казімку Андрію Івановичу на вул. Демидівській, 18#а у Дарницькому районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянин��Казім���Андрію�Іванович��на

в�л.�Демидівсь�ій,�18-а���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,07��а�(земель-

на�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва)���власність�для�б�-

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

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-24220)

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Золотарьовій

Мікаеллі Менделівні на вул. 50#й А Садовій, діл. 21 
у Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного садівництва

Рішення Київської міської ради № 497/497 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянці Золотарьовій Мікаеллі Менделівні на вул. 50#й А Садовій, діл. 21 у Дарницько#
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду#
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Ємцю Віталію Сергійовичу 

на вул. Бродівській у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 513/513 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки громадянину Ємцю Віталію Сергійовичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Ки#
єва та додані документи, керуючись статтями 9,118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне#
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянин��Ємцю�Віталію�Сер�ійови-

ч��на�в�л.�Бродівсь�ій���Голосіївсь�ом��районі

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,07��а�(земель-

на�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва)���власність�для�б�-

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

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-26021).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Бердоус Надії Антонівні 

на вул. Левадній, 92#а у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 511/511 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки громадянці Бердоус Надії Антонівні на вул. Левадній, 92#а у Дарницькому районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен#
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас#
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ#
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянці�Бердо�с�Надії�Антонівні�на

в�л.�Левадній,�92-а���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,06��а�(земель-

на�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва)���власність�для�б�-

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

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-23431).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Філоненку Віктору Вікторовичу, 

члену садівницького товариства 
«Будівельник#1» на вул. 73#й А Садовій, діл. 241 

у Дарницькому районі м. Києва для ведення 
колективного садівництва

з�ідно�з�планом-схемою� (додато��до�рі-

шення)�(К-23430).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

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

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

лян�и��ромадянці�Золотарьовій�Мі�аеллі�Мен-

делівні�на�в�л.�50-й�А�Садовій,�діл.�21���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,07

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

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

для�ведення��оле�тивно�о�садівництва�з�ідно

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

(К-24069).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Рішення Київської міської ради № 500/500 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянину Філоненку Віктору Вікторовичу, члену садівницького товариства «Будівель#
ник#1» на вул.73#й А Садовій, діл. 241 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись стат#
тями 9,118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої стат#
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину Вороб’ю 

Валерію Васильовичу на вул. Феодори Пушиної, 13 
у Святошинському районі міста Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 498/498 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянину Вороб’ю Валерію Васильовичу на вул. Феодори Пушиної, 13 у Святошинсько#
му районі міста Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду#
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянин��Вороб’ю�Валерію�Васильо-

вич��на�в�л.�Феодори�П�шиної,�13���Святошин-

сь�ом��районі�міста�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,10��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

��власність�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

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

спор�д�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-25999).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації на вул. Волго#Донській, 21#а 

(вул. Бориспільська, 28/1) у Дарницькому районі м. Києва 
для реконструкції дошкільного навчального закладу

Рішення Київської міської ради № 485/485 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на вул. Волго#Донській, 21#а (вул.
Бориспільська, 28/1) у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земель#
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз#
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра#
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�на�в�л.�Вол�о-Донсь�ій,�21-а

(в�л.�Бориспільсь�а,�28/1)���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�1,18��а�(земель-

на�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва)�в�постійне��орист�-

вання�для�ре�онстр��ції�дош�ільно�о�навчаль-

но�о�за�лад��з�ідно�з�планом-схемою�(дода-

то��до�рішення)�(К-25178).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Карпенко Єлєні Василівні 
на вул. Сирецькій, 60#б у Подільському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 496/496 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки Карпенко Єлєні Василівні на вул. Сирецькій, 60#б у Подільському районі м. Києва та додані
документи, керуючись статтями 9,118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк#
том 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Цукановій 
Наталії Петрівні, члену садівничого товариства «Луговий», 

на вул. 63#й Садовій, діл. 83 у Дарницькому районі м. Києва 
для ведення колективного садівництва

Рішення Київської міської ради № 499/499 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянці Цукановій Наталії Петрівні, члену садівничого товариства «Луговий», на 
вул. 63#й Садовій, діл. 83 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,118 Зе#
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що#
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

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

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

лян�и��ромадянці�Ц��ановій�Наталії�Петрівні,

член��садівничо�о�товариства�«Л��овий»,�на

в�л.�63-й�Садовій,�діл.�83���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,06��а�(земель-

на�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва)���власність�для�ве-

дення��оле�тивно�о�садівництва�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-23228).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

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

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

�ромадянин��Філонен���Ві�тор��Ві�торович�,

член��садівниць�о�о�товариства�«Б�дівельни�-

1»�на�в�л.�73-й�А�Садовій,�діл.�241���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,08

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

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

для�ведення��оле�тивно�о�садівництва�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-23040).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

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

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

лян�и�Карпен�о�Єлєні�Василівні�на�в�л.�Си-

рець�ій,�60-б���Подільсь�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,10��а�(земельна�ділян-

�а��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва)���власність�для�б�дівництва

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-25328).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину Провотару

Анатолію Андрійовичу у 2#му пров. Сосновому, 16 
у Деснянському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 235/1100 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянину Провотару Анатолію Андрійовичу у 2#му пров. Сосновому, 16 у Деснянському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра#
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко#
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянин��Провотар��Анатолію�Андрі-

йович����2-м��пров.�Сосновом�,�16���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

0,10��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва)��

власність�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

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

р�д�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рі-

шення)�(К-21163).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про поновлення фізичній особі — підприємцю Парасюк Ользі 
Валеріївні договору оренди земельної ділянки для експлуатації

та обслуговування реконструйованої громадської вбиральні 
з закладом громадського харчування 

на вул. Вишгородській, 49#а у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 377/1242 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання фізичної особи —
підприємця Парасюк О. В. від 14.06.2013 № КОП#0035, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�18.09.2012�№ 85-6-00521

площею� 0,049� �а� (�адастровий� номер

8000000000:85:166:0095),���ладений�між�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою�та�фізичною�особою —

підприємцем�Парасю��Оль�ою�Валеріївною�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ре�онстр�йова-

ної��ромадсь�ої�вбиральні�з�за�ладом��ромад-

сь�о�о�харч�вання�на�в�л.�Виш�ородсь�ій,�49-а

��Подільсь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26.04.2012

№ 543/7880�«Про�передач��земельної�ділян�и

фізичній�особі —�підприємцю�Парасю��Ользі

Валеріївні�для�ре�онстр��ції��ромадсь�ої�вби-

ральні�зі�збереженням�ф�н�ції�та�з�надб�довою

об’є�та��ромадсь�о�о�харч�вання�на�в�л.�Виш-

�ородсь�ій,�49-а���Подільсь�ом��районі�м.�Ки-

єва»�(справа�№�А-20777).

2.�Фізичній�особі —�підприємцю�Парасю��Оль-

зі�Валеріївні���місячний�термін�надати�до�Де-

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

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

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

�онодавством,�необхідні�для���ладання�додат-

�ової���оди�про�поновлення�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�18.09.2012�№ 85-6-00521.

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

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

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�зем-

ле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
22 ëèïíÿ 2016 ð.
¹77(4847)

8

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Бойчуку Володимиру Корнильовичу на вул. Чорногірській, 34#в 
у Печерському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 495/495 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянину Бойчуку Володимиру Корнильовичу на вул. Чорногірській, 34#в у Печерсько#
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду#
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянин��Бойч����Володимир��Кор-

нильович��на�в�л.�Чорно�ірсь�ій,�34-в���Печер-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,09

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

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

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

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно

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

(К-26023).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про передачу громадянці Струк Євгенії Кузьмівні, члену 
громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 113 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 389/389 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно#
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля#
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Стр��

Єв�енії�К�зьмівні,�член���ромадсь�ої�ор�аніза-

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

лом’янсь�о�о�район��м.�Києва�для�ведення�са-

дівництва�на�в�л.�Медовій,�113���Солом’ян-

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

землі�сільсь�о�осподарсь�о�о�призначення,

справа�А-22051).

2.�Передати��ромадянці�Стр���Єв�енії�К�зь-

мівні,�член���ромадсь�ої�ор�анізації�садівниць-

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

район��м.�Києва,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

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

ділян���площею�0,0600��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:488:0513)�для�ведення�садів-

ництва�на�в�л.�Медовій,�113���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�із�земель��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Стр���Єв�енії�К�зьмівні,�член�

�ромадсь�ої�ор�анізації�садівниць�о�о�товари-

ства�«Фронтови�»�Солом’янсь�о�о�район��

м.�Києва:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�У�разі�здійснення�б�дівництва�на�земель-

ній�ділянці�садово�о�б�дин���та�інших�необхід-

них�б�дин�ів,��осподарсь�их�спор�д�тощо�пи-

тання�пайової��часті�та���ладення�з�Департа-

ментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�па-

йов���часть�виріш�вати�в�поряд���та�випад�ах,

встановлених�за�онодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листах�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від

21.05.2015�№ 6242/0/01/19-15,�Головно�о

�правління�Держ�ео�адастр����м.�Києві�від

16.09.2015�№ 19-26-7777.31-3175/20-15.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Клонцаку 
Миколі Ярославовичу на вул. Тепличній, 33#а у Святошинському

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 502/502 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянину Клонцаку Миколі Ярославовичу на вул. Тепличній, 33#а у Святошинському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,118 Земельного кодексу України, Законом Укра#
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко#
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянин��Клонца���Ми�олі�Яросла-

вович��на�в�л.�Тепличній,�33-а���Святошин-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10

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

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

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

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно

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

(К-26181).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Караульній Анні

Олександрівні на вул. Бродівській, 99 у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд
Рішення Київської міської ради № 512/512 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки громадянці Караульній Анні Олександрівні на вул. Бродівській, 99 у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянці�Кара�льній�Анні�Оле�сандрів-

ні�на�в�л.�Бродівсь�ій,�99���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,08��а�(земель-

на�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва)���власність�для�б�-

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

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-26002).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський толова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Шевчуку 
Роману Олеговичу на вул. Малоземельній, 9#д у Дарницькому

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 514/514 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянину Шевчуку Роману Олеговичу на вул. Малоземельній, 9#д у Дарницькому райо#
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому#
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянин��Шевч����Роман��Оле�ови-

ч��на�в�л.�Малоземельній,�9-д���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,03��а

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

торіальної��ромади�міста�Києва)���власність�для

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-23268).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянину Матвієнку 
Віктору Миколайовичу на вул. Шевченка, 22#ж 

у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 518/518 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки громадянину Матвієнку Віктору Миколайовичу на вул. Шевченка, 22#ж у Дарницькому райо#
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому#
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянин��Матвієн���Ві�тор��Ми�ола-

йович��на�в�л.�Шевчен�а,�22-ж���Дарниць�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,08

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

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

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

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно

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

(К-24067).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Акімовій 

Вікторії Віталіївні на вул. Вірменській, 30#а у Дарницькому 
районі м. Києва для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 516/516 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки громадянці Акімовій Вікторії Віталіївні на вул. Вірменській, 30#а у Дарницькому районі м. Ки#
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне#
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянці�А�імовій�Ві�торії�Віталіївні�на

в�л.�Вірменсь�ій,�30-а���Дарниць�ом��районі

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,06��а�(земель-

на�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва)���власність�для�б�-

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

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-24214).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 
Чупринку Ігорю Володимировичу на вул. Красицького, 66#б 

у Подільському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 520/520 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки Чупринку Ігорю Володимировичу на вул. Красицького, 66#б у Подільському районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен#
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас#
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ#
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�Ч�прин���І�орю�Володимирович��на�в�л.

Красиць�о�о,�66-б���Подільсь�ом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,06��а�(земель-

на�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва)���власність�для�б�-

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

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-24339).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що#
до відведення земельної ділянки Деснянській районній в місті

Києві державній адміністрації на вул. Мілютенка, 23#а у Деснян#
ському районі м. Києва для будівництва та обслуговування бага#

топоверхового житлового будинку з підземним паркінгом та
об’єктами соціально#побутового призначення

Рішення Київської міської ради № 487/487 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації на вул. Мілютенка, 23#а у Деснян#
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Зако#
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав#
ної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря#
дування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 

СВЯТО#ВОЛОДИМИРСЬКОЇ ПАРАФІЇ 
У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА» 

на вул. Теодора Драйзера, 17 у Деснянському районі 
м. Києва для будівництва та експлуатації 

культової будівлі (храму)
Рішення Київської міської ради № 462/462 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВ#
СЬКОГО ПАТРІАРХАТУ СВЯТО#ВОЛОДИМИРСЬКОЇ ПАРАФІЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА» на вул. Тео#
дора Драйзера, 17 у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земель#
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз#
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра#
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�РЕЛІГІЙНІЙ�ОРГАНІЗАЦІЇ�«РЕЛІГІЙНА�ГРО-

МАДА�УКРАЇНСЬКОЇ�ПРАВОСЛАВНОЇ�ЦЕРКВИ

КИЇВСЬКОГО�ПАТРІАРХАТУ�СВЯТО-ВОЛОДИМИР-

СЬКОЇ�ПАРАФІЇ�У�ДЕСНЯНСЬКОМУ�РАЙОНІ�

М.�КИЄВА»�на�в�л.�Теодора�Драйзера,�17��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,22��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

в�постійне��орист�вання�для�б�дівництва�та

е�спл�атації���льтової�б�дівлі�(храм�)�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-24853).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 
Департаменту культури виконавчого 

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

на вул. Великій Васильківській, 121 
у Печерському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування будівлі 
«Будинок#музей Марії Заньковецької»

Рішення Київської міської ради № 461/461 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер#
жавної адміністрації) на вул. Великій Васильківській, 121 у Печерському районі м. Києва та додані докумен#
ти, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�на�в�л.�Вели�ій�Ва-

силь�івсь�ій,�121���Печерсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,04��а�(земельна�ді-

лян�а��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва)�в�постійне��орист�ван-

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

«Б�дино�-м�зей�Марії�Зань�овець�ої»�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-25890).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

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

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

лян�и�Деснянсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�на�в�л.�Мілютен�а,�23-а��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,62��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

в�постійне��орист�вання�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�ба�атоповерхово�о�житлово-

�о�б�дин���з�підземним�пар�ін�ом�та�об’є�та-

ми�соціально-поб�тово�о�призначення�з�ідно

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

(К-26525).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 
громадянину Гончаренку Миколі Миколайовичу 

у 2#му пров. Сосновому, 22 
у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 232/1097 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянину Гончаренку Миколі Миколайовичу у 2#му пров. Сосновому, 22 у Деснянсько#
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду#
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянин��Гончарен���Ми�олі�Ми�о-

лайович����2-м��пров.�Сосновом�,�22���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,10��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

��власність�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

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

і�спор�д�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-21152).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Зареєстровано�

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

20�липня�2016�р.�за�№ 75/1388

Про встановлення вартості єдиного разового квитка 
на перевезення пасажирів у міській електричці, яка працює 

у звичайному режимі руху, та у трамваях на маршрутах № 4, 5
або у автобусах № 59, 60, 61, які працюють у звичайному режимі

руху на маршрутах загального користування
Розпорядження № 472 від 29 червня 2016 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України
«Про міський електричний транспорт», статті 11 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєс)
трацію нормативно)правових актів міністерств та інших органів влади», наказу Міністерства транспорту та
зв’язку України від 17 листопада 2009 року № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на по)
слуги пасажирського автомобільного транспорту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листо)
пада 2009 року за № 1146/17162, наказу Міністерства інфраструктури України від 25 листопада 2013 року № 940
«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай,
тролейбус)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2013 року за № 2035/24567, з ме)
тою популяризації проекту «Міська електричка»:

1.�Встановити�вартість�єдино�о�разово�о

проїзно�о��вит�а�на�перевезення�пасажирів��

місь�ій�еле�тричці,�я�а�працює���звичайном�

режимі�р�х�,�та���трамваях�на�маршр�тах�№ 4,

5�або���автоб�сах�№ 59,�60,�61,�я�і�працюють

��звичайном��режимі�р�х��на�маршр�тах�за-

�ально�о��орист�вання,���розмірі�6,00��рн.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня,

наст�пно�о�за�днем�йо�о�оприлюднення.

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

Зареєстровано�

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

20�липня�2016�р.�за�№ 76/1389

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171 «Про встановлення
тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, 

які надаються лікувально)профілактичними комунальними 
закладами охорони здоров’я»

Розпорядження № 476 від 30 червня 2016 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження пере)
ліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах ос)
віти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно)
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних по)
слуг з медичного обслуговування:

1.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�платні�по-

сл��и�з�медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�на-

дає�Ком�нальне�не�омерційне підприємство

«Конс�льтативно-діа�ностичний�центр»�Обо-

лонсь�о�о�район��м.�Києва,�встановлених

розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�від�26�люто�о�2015�ро��

№ 171,�зареєстрованих���Головном��терито-

ріальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�11

березня�2015�ро���за�№ 32/1143,�що�до-

даються.

2.�Доповнити�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�26�люто�о�2015

ро���№ 171�«Про�встановлення�тарифів�на�плат-

ні�посл��и�з�медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�на-

даються�лі��вально-профіла�тичними��ом�-

нальними�за�ладами�охорони�здоров’я»,�за-

реєстроване�в�Головном��територіальном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві�11�березня�2015

ро���за�№ 32/1143,�новими�п�н�тами�32,�33

та�о�о�зміст�:

«32.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надає�Ком�-

нальне�не�омерційне�підприємство�«Конс�ль-

тативно-діа�ностичний�центр�Дніпровсь�о�о

район��м.�Києва»,�що�додаються.

Зареєстровано�

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

20�липня�2016�р.�за�№ 80/1393

Про погодження державному підприємству «Київпассервіс» 
розмірів автостанційного збору на 2016 рік для автостанцій

Розпорядження № 477 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статті 36 Закону України «Про автомобільний транспорт», пункту 116 Правил надання послуг

пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лю)
того 1997 року № 176 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1184), по)
станови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про дер)
жавну реєстрацію нормативно)правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», Порядку ре)
гулювання діяльності автостанцій, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27
вересня 2010 року № 700, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2010 року за № 1068/18363:

1.�По�одити�державном��підприємств��«Ки-

ївпассервіс»�розміри�автостанційно�о�збор�

на�2016�рі��для�автостанцій�першо�о��лас� —

18,0�%�вартості�проїзд�,�для�автостанцій�тре-

тьо�о��лас� —�15,0�%�вартості�проїзд�.

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

йо�о�оприлюднення.

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

Зареєстровано�

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

20�липня�2016�р.�за�№ 81/1394

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1055 
«Про встановлення тарифів на платні послуги зі стоматологічної

допомоги, які надаються державними та комунальними 
закладами охорони здоров’я у м. Києві»

Розпорядження № 488 від 1 липня 2016 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження пере)
ліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах ос)
віти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно)
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних по)
слуг з медичного обслуговування:

1.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�платні�посл�-

�и�зі�стоматоло�ічної�допомо�и,�я�і�надає�Ко-

м�нальне�не�омерційне�підприємство�«Кон-

с�льтативно-діа�ностичний�центр�Дніпровсь�о-

�о�район��м.�Києва»,�встановлених�розпоря-

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

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

ції)�від�24�вересня�2014�ро���№ 1055,�зареєс-

трованих�в�Головном��територіальном���прав-

лінні�юстиції���місті�Києві�31�березня�2016�ро-

���за�№ 36/1349�(��реда�ції�розпорядження�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�18

березня�2016�ро���№ 164),�ви�лавши�їх���но-

вій�реда�ції,�що�додається.

2.�Доповнити�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�24�вересня�2014

ро���№ 1055�«Про�встановлення�тарифів�на

платні�посл��и�зі�стоматоло�ічної�допомо�и,�я�і

надаються�державними�та��ом�нальними�за-

�ладами�охорони�здоров’я���м.�Києві»,�заре-

єстроване�в�Головном���правлінні�юстиції��

місті�Києві�07�жовтня�2014�ро���за�№ 33/1086,

новими�п�н�тами�16-19�та�о�о�зміст�:

«16.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и

зі�стоматоло�ічної�допомо�и,�я�і�надає�Ком�наль-

не�не�омерційне�підприємство�«Конс�льтатив-

но-діа�ностичний�центр»�Святошинсь�о�о�райо-

н��м.�Києва,�що�додаються.

17.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�зі

стоматоло�ічної�допомо�и,�я�і�надає�Ком�наль-

не�підприємство�«Стоматоло�ія»�Солом’янсь�о-

�о�район��міста�Києва,�що�додаються.

18.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�зі

стоматоло�ічної�допомо�и,�я�і�надає�Ком�наль-

не�підприємство�«Київсь�а�місь�а�стоматоло-

�ічна�полі�ліні�а»,�що�додаються.

19.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�зі

стоматоло�ічної�допомо�и,�я�і�надає�Терито-

ріальне�медичне�об’єднання�«Київсь�а�стома-

толо�ія»���місті�Києві,�що�додаються».

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�16-18�вважати�відпо-

відно�п�н�тами�20-22.

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

йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

33.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надає�Ком�-

нальне�не�омерційне�підприємство�«Центр�пер-

винної�меди�о-санітарної�допомо�и�№ 2»�Шев-

чен�івсь�о�о�район��міста�Києва,�що�додаю-

ться».

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�32-34�вважати�відпо-

відно�п�н�тами�34-36.

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

йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до Положення про юридичне управління 
апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 525 від 14 липня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто)герой Київ», Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Загального положення
про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та
організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040:

Унести�до�Положення�про�юридичне��прав-

ління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�затверджено�о�розпорядженням

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�27

�вітня�2016�ро���№ 294,�та��зміни:

��п�н�ті�6�Положення:

абзац�др��ий�підп�н�т��першо�о�ви�ласти��

та�ій�реда�ції:

«прое�тів�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�розпоряджень�Київсь�о-

�о�місь�о�о��олови,�в�том��числі�і�тих,�я�і�міс-

тять�інформацію,�віднесен��до�державної�та-

ємниці;»

підп�н�т�восьмий�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«8)�розробляє�(бере��часть���розробці)�та

проводить�юридичн��е�спертиз��за�онопро-

е�тів�та�прое�тів�інших�нормативно-правових

а�тів,�за�рез�льтатами�проведення�я�ої�надаю-

ться�прое�ти�письмових�виснов�ів,�пропози-

цій,�за�важень�до�за�онопрое�т��або�прое�т�

іншо�о�нормативно-правово�о�а�т��відповідно

до�затверджено�о�поряд��;»

підп�н�т�9�п�н�т��9�Положення�ви�ласти��

та�ій�реда�ції:

«9)�забезпеч�є�дотримання�режим��се�рет-

ності�в�Управлінні.»

після�п�н�т��9�Положення�доповнити�новим

п�н�том�10�та�о�о�зміст�:

«10.�Начальни��Управління�має�заст�пни�ів,

я�их�призначає�на�посади�та�звільняє�з�посад

Київсь�ий�місь�ий��олова�в��становленом��по-

ряд��.

У�разі�тимчасової�відс�тності�начальни�а

Управління�(відрядження,�відп�ст�а,�хвороба

та�інше)�йо�о�обов’яз�и�ви�он�є�один�із�за-

ст�пни�ів�начальни�а�Управління���встановле-

ном��поряд��.».

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�10-14�вважати�п�н�-

тами�11-15�відповідно.

Голова В. Кличко
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Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження базових рівнів для закладів бюджетної сфери
комунальної власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 520 від 8 липня 2016 року
Відповідно до Бюджетного кодексу України, підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гаран)
тування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енер)
гомодернізації», у межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�базові�рівні�споживання�теп-

лової�енер�ії�для�за�ладів�бюджетної�сфери

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

ди�міста�Києва�відповідно�до�перелі��,�що�до-

дається.

2.�Затвердити�базові�рівні�споживання�еле�-

тричної�енер�ії�для�за�ладів�бюджетної�сфери

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

ди�міста�Києва�відповідно�до�перелі��,�що�до-

дається.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

08.07.2016�№�520

Базові рівні споживання теплової енергії для закладів бюджетної сфери комунальної власності територіальної громади міста Києва

№ Район Заклад Адреса Місяць, Гкал Рік, Гкал

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

1 Дніпровський ДНЗ №303 вул. Юрія Шумського, 6)а 70,36 67,11 59,96 40,84 3,21 4,59 1,58 1,10 2,45 21,81 42,14 55,04 370,19

2 Дніпровський ДНЗ №412 бульв. Ярослава Гашека, 6)а 71,52 69,66 60,40 39,77 4,13 3,97 3,28 7,90 7,69 18,20 50,21 58,96 395,70

3 Дніпровський ДНЗ №438 бульв. Перова, 13)а 108,28 99,09 89,85 58,72 10,37 6,08 3,29 3,92 4,47 36,74 89,08 92,37 602,27

4 Дніпровський ДНЗ №461 просп. Алішера Навої, 78)а 94,78 90,16 77,27 39,25 5,52 4,67 2,12 2,78 3,30 22,07 53,69 71,67 467,26

5 Дніпровський ДНЗ №576 бульв. Олексія Давидова, 9/1 77,58 81,38 66,05 45,66 3,52 7,44 1,72 2,16 3,34 33,48 56,78 85,15 464,27

6 Дніпровський ДНЗ №616 вул. Челябінська, 9)а 78,98 85,38 67,38 53,01 6,11 4,36 2,62 2,36 9,58 25,37 61,52 102,61 499,27

7 Дніпровський СЗШ № 182 бульв. Олексія Давидова, 17 124,38 114,38 97,18 57,50 3,03 1,10 0,00 0,00 1,47 47,90 53,09 99,88 599,90

8 Солом'янський ДНЗ №712 вул. Стадіонна, 4)а 54,01 50,55 46,82 32,22 4,38 2,94 0,06 1,59 2,95 20,42 34,93 45,92 295,69

9 Оболонський ДНЗ №280 вул. Зої Гайдай, 23)а 79,64 79,69 68,66 37,21 3,52 1,99 0,60 0,00 0,67 20,16 55,48 73,64 421,26

10 Шевченківський ДНЗ №467 вул. Щербакова, 57)г 54,54 48,54 50,23 21,58 1,87 0,95 0,03 0,00 0,00 21,43 33,40 47,37 279,93

11 Деснянський ДНЗ № 176 пров. Лісовий, 31)а 79,42 76,78 68,13 40,78 6,60 4,25 1,00 1,40 3,89 33,29 40,01 67,16 422,70

12 Деснянський СЗШ №313 вул. Лісківська, 7)б 182,91 180,74 158,78 73,16 14,75 0,23 0,00 0,00 1,03 50,87 101,06 159,67 923,20

13 Деснянський СЗШ №306 вул. Лісківська, 4)а 171,71 174,32 135,14 56,97 10,86 1,08 0,00 0,00 3,24 36,48 86,69 154,90 831,39

14 Деснянський ДНЗ №534 вул. Маршала Жукова, 24)б 64,90 61,47 54,75 35,35 6,84 4,92 1,23 1,35 3,04 22,64 40,86 55,71 353,06

15 Деснянський ДНЗ №597 вул. Шолом)Алейхема, 4)а 76,60 66,65 77,32 49,67 8,82 6,78 4,09 3,38 4,01 26,15 45,03 74,25 442,74

16 Дарницький ДНЗ №290 вул. Ревуцького, 19)а 117,15 104,74 98,05 81,25 55,17 43,82 43,75 40,55 96,50 90,39 108,86 126,11 1006,34

17 Подільський ДНЗ №763 просп. Василя Порика, 3)б 55,88 47,41 43,02 23,89 7,31 4,92 2,54 0,70 3,13 22,58 35,10 47,21 293,69

18 Подільський Фінансовий ліцей просп. Георгія Ґонґадзе, 32)є 64,81 72,04 62,43 29,87 1,16 1,61 0,00 0,00 0,65 22,70 41,41 65,82 362,48

19 Печерський ДНЗ № 377 вул. Шота Руставелі, 6 30,20 30,07 25,97 19,97 3,70 1,93 2,17 0,33 3,17 10,10 21,60 26,67 175,87

№ Район Заклад Адреса Місяць, кВт.год Рік,
кВт.год

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

1 Дніпровський ДНЗ №303 вул. Юрія Шумського, 6)а 4721,7 5042,0 4874,0 3392,7 3885,7 3474,3 3000,0 3058,0 3363,3 4852,7 4769,3 5636,7 50070,3

2 Дніпровський ДНЗ №412 бульв. Ярослава Гашека, 6)а 4294,7 4871,3 3196,3 4059,3 3515,3 3543,7 3325,0 3338,0 3284,0 5566,7 5545,7 4770,0 49310,0

3 Дніпровський ДНЗ №438 бульв. Перова, 13)а 1518,7 1551,0 1177,0 1047,7 1127,3 805,3 788,0 778,0 864,3 1611,0 1388,3 1712,3 14369,0

4 Дніпровський ДНЗ №461 просп. Алішера Навої, 78)а 2588,0 2854,3 2410,3 2605,0 1843,0 2073,3 1354,0 1795,7 2190,0 2678,7 2814,7 2930,7 28137,7

5 Дніпровський ДНЗ №576 бульв. Олексія Давидова, 9/1 4916,3 5584,0 4103,0 4848,3 4131,0 4341,3 3419,7 3887,7 3850,7 4305,7 4610,3 4767,3 52765,3

3.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмініс-

траціям�забезпечити�проведення�процед�р�за-

��півель�енер�осервіс��в��становленом��по-

ряд���з�висвітленням��сіх�їх�етапів���засобах

масової�інформації.

4.�Установити,�що�базові�рівні,�затвердже-

ні�п�н�тами�1,�2�цьо�о�розпорядження,�засто-

сов�ються�для�проведення�процед�р�за��півель

енер�осервіс�,�розпочатих�з�01�липня�2016

ро��.

5.�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)�забезпечити�надання�методоло�іч-

ної,�ор�анізаційної�та�іншої�допомо�и�район-

ним�в�місті�Києві�державним�адміністраціям�під

час�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�розпорядження.

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

ня�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

08.07.2016�№�520

Базові рівні споживання електричної енергії для закладів бюджетної сфери комунальної власності територіальної громади міста Києва
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Керівник апарату В. Бондаренко

6 Дніпровський ДНЗ №616 вул. Челябінська, 9)а 3694,3 3900,0 2849,0 3690,7 2394,3 2761,7 2545,7 2027,3 2457,7 3502,3 3425,7 3613,3 36862,0

7 Дніпровський СЗШ № 182 бульв. Олексія Давидова, 17 10790,0 14024,3 10623,0 7825,7 6779,0 3577,3 2199,7 1906,3 3789,3 9293,0 9826,0 12560,7 93194,3

8 Солом'янський ДНЗ №712 вул. Стадіонна, 4)а 3732,0 4597,0 3545,3 3483,7 2524,3 2965,0 1591,3 1628,7 2703,0 3512,7 3866,0 4305,0 38454,0

9 Оболонський ДНЗ №280 вул. Зої Гайдай, 23)а 4540,0 4580,0 3677,7 3756,7 1430,0 3226,7 1440,0 1953,3 2700,0 3730,0 4543,3 4996,7 40574,3

10 Шевченківський ДНЗ №467 вул. Щербакова 57)г 2509,7 2788,7 2199,3 2345,7 2019,3 2257,7 1017,7 977,7 3301,7 2402,7 2347,0 2759,3 26926,3

11 Деснянський ДНЗ № 176 пров. Лісовий, 31)а 3475,3 3469,3 2514,7 2336,0 2620,3 2827,3 1586,3 1154,0 2779,7 4339,3 4676,0 4532,0 36310,3

12 Деснянський СЗШ №313 вул. Лісківська, 7)6 7831,7 11117,0 10309,3 8329,0 7620,7 5134,0 546,7 505,3 2948,3 10412,7 9497,3 15316,3 89568,3

13 Деснянський СЗШ №306 вул. Лісківська, 4)а 11502,3 13849,0 10813,3 8086,3 7206,7 4677,7 719,7 664,7 4747,7 10179,3 11731,0 12645,7 96823,3

14 Деснянський ДНЗ №534 вул. Маршала Жукова, 24)6 2878,7 3264,3 2549,0 2741,7 2248,7 2134,3 1445,7 994,7 1303,7 2362,3 2594,0 2830,7 27347,7

15 Деснянський ДНЗ №597 вул. Шолом)Алейхема, 4)а 3792,3 4215,3 3159,0 3352,3 2735,7 3595,7 2072,3 2145,0 3264,7 3435,7 4289,0 4029,3 40086,3

16 Дарницький ДНЗ №290 вул. Ревуцького, 19)а 3817,7 3131,3 3574,7 3402,7 2889,3 2892,7 2332,7 2359,3 2338,0 3601,3 2951,0 3930,3 37221,0

17 Подільський ДНЗ №763 просп. Василя Порика, 3)6 2650,0 3510,0 2106,7 3046,7 3090,0 2386,7 1863,3 2476,7 2043,3 3303,3 3286,7 4093,3 33856,7

18 Подільський Фінансовий ліцей просп. Георгія Ґонгадзе, 32)с 7506,7 7792,3 5953,7 5415,7 5413,3 4422,0 3150,0 2520,3 4150,0 10579,7 10077,7 6941,3 73922,7

19 Печерський ДНЗ № 377 вул. Шота Руставелі, 6 1355,0 1985,3 1946,7 1545,3 988,0 1867,3 418,3 321,7 1005,0 1104,3 2645.7 1952,0 17134,7

Про затвердження структури Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 521 від 8 липня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», рішен)
ня Київської міської ради від 20 червня 2002 року № 28/28 «Про утворення виконавчого органу Київської
міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності», розпорядження Київського міського
голови від 14 вересня 2015 року № 636 «Про затвердження граничної чисельності працівників структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», з ме)
тою впорядкування структури Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.�Затвердити�стр��т�р��Департамент��осві-

ти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�що�додається.

2.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�від�09�жовтня�2015�ро���№ 1008�«Про�за-

твердження�стр��т�ри�Департамент��освіти�і

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

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

жавної�адміністрації)».

3.�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. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

08.07.2016�№�521

Структура 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Дире�тор�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�

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

1.2.�Відділ�з�питань�звернень��ромадян,�ліценз�вання�та�атестації�навчальних�за�ладів

1.3.�Відділ�інвестиційно�о�розвит���та�охорони�праці

1.4.�Управління�персонал��та�правово�о�забезпечення

1.4.1.�Відділ�правово�о�забезпечення

1.4.2.�Відділ��правління�персоналом�та��адрово�о�забезпечення�навчальних�за�ладів

1.5.�Управління�дош�ільної,�за�альної�середньої�та�позаш�ільної�освіти

1.5.1.�Відділ�дош�ільної�освіти

1.5.2.�Відділ�за�альної�середньої�освіти�та�ін�люзивно�о�навчання

1.5.3.�Відділ�позаш�ільної�освіти

2.�Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�

2.1.�Управління�професійної�освіти

2.1.1.�Відділ�професійної�освіти

2.1.2.�Відділ�на��и,�про�ноз�вання�та�аналіз��цільових�про�рам

3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт� —�начальни���прав-

ління�е�ономі�и�і�фінансів

3.1.�Управління�е�ономі�и�і�фінансів

3.1.1.�Відділ�фінансів��станов�освіти

3.1.2.�Планово-е�ономічний�відділ

3.1.3.�Се�тор�фінанс�вання�спорт��та�молодіжної�політи�и

3.1.4.�Се�тор�тендерних�процед�р

4.�Заст�пни��дире�тора�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт� —�начальни���прав-

ління�молоді�та�спорт�

4.1.�Управління�молоді�та�спорт�

4.1.1.�Відділ�спорт��вищих�дося�нень

4.1.2.�Відділ�спортивно�о�резерв��та�оздоровчої�роботи

4.1.3.�Відділ�молодіжної�політи�и
Керівни	
апарат�
В.
Бондарен	о

Про затвердження проекту «Реконструкція нежилої будівлі 
для відновлення діяльності дитячого дошкільного закладу 

на вул. Дегтярівській, 43)а у Шевченківському районі м. Києва»
Розпорядження № 524 від 14 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�«Ре�онстр��ція�нежилої�б�дівлі�для�відновлення�діяльності�дитячо�о�до-

ш�ільною�за�лад��на�в�л.�Де�тярівсь�ій,�43-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва»,�врахов�ючи

е�спертний�звіт�щодо�роз�ляд��прое�тної�до��ментації�Державно�о�підприємства�«Спеціалізо-

вана�державна�е�спертна�ор�анізація —�Центральна�сл�жба���раїнсь�ої�державної�б�дівельної

е�спертизи»�від�19�травня�2016�ро���№ 00-0194-16/ЦБ,�з�та�ими�техні�о-е�ономічними�по�аз-

ни�ами:

Показник Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва ) реконструкція

Ступінь вогнестійкості будинку ) II

Площа ділянки в межах проектування га 0,580

Площа забудови м2 1119,07

Поверховість поверх 3

Загальна площа м2 3824,30

Корисна площа м2 3202,09

Будівельний об'єм будинку м3 13459,01 

Місткість дошкільного навчального закладу місце 170

Кількість груп в дошкільному навчальному закладі група 9

Кількість створених робочих місць місце 62

Тривалість реконструкції місяць 9,0

Річна потреба:

води тис. м3 7,418

електричної енергії тис. кВт.год 237,50

теплової енергії ГДж 1985,10

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на
19.05.2016, у тому числі:

тис. грн 51665.917

будівельні роботи тис. грн 32310.791 

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 7752.218

інші витрати тис. грн 11596.908

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. Кличко
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Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада парафії на честь Покрови Пресвятої 

Богородиці Української Православної Церкви у Святошинському
районі м. Києва»

Розпорядження № 526 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву

громадян від 24 березня 2016 року та протокол парафіяльних зборів віруючих громадян від 01 березня 2016
року № 1:
Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�парафії�на�честь�По�рови�Прес-

вятої�Бо�ородиці�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�до-

дається.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 26 квітня 2016 року № 273 

«Про додатковий соціальний захист окремих малозахищених
категорій населення у 2016 році»
Розпорядження № 527 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь)
кої ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назу)
стріч киянам» на 2016)2018 роки», з метою додаткового соціального захисту окремих малозахищених кате)
горій населення у 2016 році:

Підп�н�т�1.1�п�н�т��1�розпорядження�ви�о-

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

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

�вітня�2016�ро���№ 273�«Про�додат�овий�со-

ціальний�захист�о�ремих�малозахищених��а-

те�орій�населення���2016�році»�ви�ласти�в�та-

�ій�реда�ції:

«1.1.�Щомісячн��матеріальн��допомо���з�січ-

ня�по��р�день�2016�ро��:

��розмірі�1000��рн:

дітям-інвалідам,�я�і�мають�стат�с�дітей-сиріт,

над�я�ими�встановлено�опі���чи�пі�л�вання�або

я�і�вихов�ються�в�прийомних�сім’ях�чи�дитя-

чих�б�дин�ах�сімейно�о�тип�;

��розмірі�850��рн:

дітям-інвалідам,�над�я�ими�встановлено�опі-

���чи�пі�л�вання�або�я�і�вихов�ються�в�прийом-

них�сім’ях�чи�в�дитячих�б�дин�ах�сімейно�о�ти-

п�».
Голова В. Кличко

Про зміни у складі комісії для проведення конкурсу проектів 
з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках 

міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках

Розпорядження № 528 від 14 липня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про об’єднання співвласників

багатоквартирного будинку», «Про енергозбереження», «Про особливості здійснення права власності у бага)
токвартирному будинку», рішення Київської міської ради від 26 грудня 2014 року № 865/865 «Про затвер)
дження Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста
Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будин)
ках», враховуючи протокол № 2 засідання комісії для проведення конкурсу проектів з реалізації енергоефек)
тивних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартир)
них будинків, а також у кооперативних будинках від 24 березня 2016 року:

Унести�до�с�лад���омісії�для�проведення��он-

��рс��прое�тів�з�реалізації�енер�оефе�тивних

заходів���житлових�б�дин�ах�міста�Києва,�в

я�их�створені�об’єднання�співвласни�ів�ба�ато-

�вартирних�б�дин�ів,�а�та�ож����ооперативних

б�дин�ах,�затверджено�о�розпорядженням�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�02

�вітня�2015�ро���№ 307�(в�реда�ції�розпоря-

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

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

ції)�від�11�березня�2016�ро���№ 129),�та�і�змі-

ни:

вивести�Новиць�о�о�Дмитра�Юрійовича —

дире�тора�Департамент��житлово-�ом�наль-

ної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації),�заст�пни�а��олови��омісії;

ввести�Маляревича�Олеся�Ві�торовича —�де-

п�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою);

Павли�а�І�оря�Климовича —�дире�тора�Де-

партамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

заст�пни�а��олови��омісії.
Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензій
Розпорядження № 455 від 22 червня 2016 року

Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяль)
ності», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Переоформити�ліцензії�серії�АВ�№ 601409

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

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

ності�з�виробництва�теплової�енер�ії�на�теп-

лоеле�троцентралях,�теплоеле�тростанціях,

атомних�еле�тростанціях�і��о�енераційних��с-

танов�ах�та��станов�ах�з�ви�ористанням�не-

традиційних�або�поновлюваних�джерел�енер-

�ії)�та�серії�АВ�№ 601410�на�право�проваджен-

ня��осподарсь�ої�діяльності�з�постачання�теп-

лової�енер�ії�видані�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙ-

НЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЩОРСА,�32»�(�од�ЄДРП0У

32492922,�м.�Київ,�в�л.�Щорса,�б�дино��32-А,

приміщення�№ 96),���зв’яз���зі�зміною�найме-

н�вання�юридичної�особи�на�товариство�з�об-

меженою�відповідальністю�«ОБ’ЄДНАННЯ�МЕШ-

КАНЦІВ�«ПРОЗОРО»�(�од�ЄДРПОУ�32492922,

м.�Київ,�в�лиця�Єв�ена�Коновальця,�б�дино�

32-Г,�приміщення�№ 265)�на�ліцензії�на�право

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

робництва�теплової�енер�ії�та�постачання�теп-

лової�енер�ії,��рім�виробництва�та�постачання

теплової�енер�ії�за�нере��льованим�тарифом.

2.�Ліцензії�серії�АВ�№�601409,�АВ�№ 601410,

видані�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ�ПІДПРИ-

ЄМСТВО�«ЩОРСА,�32»,�визнати�недійсними.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Панте-

леєва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про будівництво дитячого дошкільного навчального закладу 
на ділянці 36)б у 4)му мікрорайоні житлового масиву Позняки 

у Дарницькому районі
Розпорядження № 529 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре)
гулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для виховання дітей:

1.�Здійснити�б�дівництво�дитячо�о�дош�іль-

но�о�навчально�о�за�лад��на�ділянці�36-б��

4-м��мі�рорайоні�житлово�о�масив��Позня�и

��Дарниць�ом��районі.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�з

питань�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�«Жит-

лоінвестб�д-УКБ»�(далі —�КП�«Житлоінвест-

б�д-УКБ»)�замовни�ом�б�дівництва�дитячо�о

дош�ільно�о�навчально�о�за�лад��на�ділянці

36-б���4-м��мі�рорайоні�житлово�о�масив�

Позня�и���Дарниць�ом��районі.

3.�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»���встановлено-

м��поряд��:

3.1.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т�вання.

3.2.�Забезпечити�розроб���та�затвердження

прое�тної�до��ментації.

3.3.�Визначити��енеральні�прое�тн��та�під-

рядн��б�дівельн��ор�анізації�для�ви�онання�ро-

біт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів
до реалізації проектів

Розпорядження № 532 від 14 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, інженер)
но)транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 трав)
ня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансу)
вання будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, неза)
вершеного будівництва, інженерно)транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007
року № 1403 (протокол від 01 квітня 2016 року № 82/2016), з метою підвищення ефективності залучення інвес)
торів до розвитку інфраструктури міста Києва:

1.�Затвердити�перелі��об’є�тів,�я�і�потреб�-

ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е

інвестиційне�а�ентство»�замовни�ом�під�отов-

чих�(передінвестиційних)�робіт.

3.�Визначити��ом�нальне�підприємство�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київ-

сь�ий�центр�розвит���місь�о�о�середовища»

замовни�ом�реалізації�прое�тів�для�проведен-

ня�інвестиційних��он��рсів�за�об’є�тами�інвес-

т�вання,�зазначеними�в�перелі���об’є�тів,�я�і

потреб�ють�зал�чення�інвестицій.�

4.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвести-

ційне�а�ентство»:

4.1.�Розробити�орієнтовні�техні�о-е�ономіч-

ні�по�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропози-

ції�за�об’є�тами�інвест�вання,�зазначеними�в�пе-

релі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�ін-

вестицій.

4.2.�По�одити�в��становленом��поряд���орі-

єнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�можли-

ві�передпрое�тні�пропозиції�за�об’є�тами�ін-

вест�вання,�зазначеними���перелі���об’є�тів,

я�і�потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�з�Мініс-

терством�е�оло�ії�та�природних�рес�рсів�У�ра-

їни,�Департаментом�містоб�д�вання�та�архі-

те�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції),�Департаментом�земельних�рес�рсів�ви�о-

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

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

таментом�місь�о�о�бла�о�строю�та�збережен-

ня�природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації),�Шевчен�івсь�ою�район-

ною�в�місті�Києві�державною�адміністрацією�та

�ом�нальним�підприємством�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�«Київсь�ий�центр�роз-

вит���місь�о�о�середовища».

4.3.�Надати�орієнтовні�техні�о-е�ономічні�по-

�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропозиції�та

пропозиції�до��мов��он��рсів�за�об’є�тами�ін-

вест�вання,�зазначеними���перелі���об’є�тів,

я�і�потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�до�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�для�під�отов-

�и��мов��он��рс�.

5.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�Департамен-

т��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�при-

родно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації),�Шевчен�івсь�ій�районній�в

місті�Києві�державній�адміністрації,��ом�наль-

ном��підприємств��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�«Київсь�ий�центр�розвит��

місь�о�о�середовища»�в��становленом��по-

ряд���за�запитами��ом�нально�о�підприєм-

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

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

«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»�надавати

необхідні�виснов�и,�по�одження�та�матеріали

для�під�отов�и�техні�о-е�ономічних�по�азни-

�ів�щодо�реалізації�інвестиційних�прое�тів�за

об’є�тами�інвест�вання,�зазначеними�в�пере-

лі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�інвес-

тицій.

6.�Постійно�діючій��он��рсній��омісії�по�зал�-

ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівниц-

тва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів

нежитлово�о�призначення,�незавершено�о�б�-

дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��-

т�ри�міста�Києва�в��становленом��поряд���про-

вести��он��рси�із�зал�чення�інвесторів.

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

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�Пліса�Г.�В.

Голова
В.
Клич	о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

14.07.2016�№�532

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
1.�Облашт�вання�спортивних�майданчи�ів�на�території�пар���«Нив�и».

2.�Облашт�вання�зони�для�пі�ні�ів�на�території�пар���«Нив�и».

Керівни	
апарат�
В.
Бондарен	о
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Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою
нежилого приміщення під розміщення Центру соціальних служб

на вул. Гната Юри, 14)б у Святошинському районі
Розпорядження № 530 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре)
гулювання містобудівної діяльності», з метою покращення якості надання соціальних послуг мешканцям Свя)
тошинського району:

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

жавній�адміністрації���встановленом��поряд��

передати��ом�нальном��підприємств��з�питань

б�дівництва�житлових�б�дин�ів�«Житлоінвест-

б�д-УКБ»�(далі —�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»)

ф�н�ції�замовни�а�ре�онстр��ції�з�приб�довою

нежило�о�приміщення�під�розміщення�Центр�

соціальних�сл�жб�на�в�л.�Гната�Юри,�14-б���Свя-

тошинсь�ом��районі�та�всі�наявні�до��менти,�я�і

засвідч�ють�права�замовни�а,�обся�и�незавер-

шено�о�б�дівництва�на�момент�передачі,�прое�т-

н��до��ментацію,�затверджен����встановлено-

м��поряд��,�до�овірн�,�б�х�алтерсь���до��мен-

тацію,�до��ментацію,�пов’язан��з�проведенням

процед�р�за��півель,�обладнання�і�матеріали,

що�придбані�для��омпле�тації�об’є�та,�та�інфор-

мацію,�я�а�є�важливою�для�їх�здійснення,�від-

повідно�до�за�онодавства�по�цьом��об’є�т�.

2.�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»���встановлено-

м��поряд��:

2.1.�Забезпечити���разі�потреби�спільно�зі

Святошинсь�ою�районною�в�місті�Києві�дер-

жавною�адміністрацією�проведення�відповід-

ної�е�спертизи�для�визначення�фа�тично�ви-

�онаних�б�дівельних�робіт�на�об’є�ті,�зазначе-

ном����п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.2.�Забезпечити��ори��вання�та�пере-

затвердження�прое�тної�до��ментації.

2.3.�Забезпечити�проведення�б�дівельних

робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження.

2.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

2.5.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро-

���№ 1051/1051.

2.6.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань.

2.7�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ре�онстр��цію�об’є�та,�зазначено�о���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�обов’яз�ово�передба-

чити��мови�щодо�надання�підрядною�ор�ані-

зацією��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

новити��арантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

3.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�за-

безпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�надати���встановленом��поряд���до�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�інвестиційні

пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�про�рам

е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва

на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

4.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�ро-

біт�та�прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію�май-

но�в��становленом��поряд���зарахов�ється�до

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

ди�міста�Києва.

5.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�від�27��вітня�2016�ро���№ 285�«Про�пе-

редач��ф�н�цій�замовни�а�ре�онстр��ції�з�при-

б�довою�нежило�о�приміщення�під�розміщен-

ня�Центр��соціальних�сл�жб�на�в�л.�Гната�Юри,

14-б���Святошинсь�ом��районі».

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб-

�а�О.�В.

Голова В. Кличко

3.5.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Пра-

вил�бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених

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

2008�ро���№ 1051/1051.

3.6.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

б�дівництво�об’є�та,�зазначено�о���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�обов’яз�ово�передба-

чити��мови�щодо�надання�підрядни�ом��аран-

тії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити��аран-

тійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

3.7.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань.

4.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�за-

безпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�надати���встановленом��поряд���до�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�інвестиційні

пропозиції�щодо�в�лючення�робіт�до�про�рам

е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва

на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

5.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�ро-

біт�та�прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію�май-

но���встановленом��поряд���зарахов�ється�до

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

ди�міста�Києва.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

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

Голова В. Кличко

Про проведення тематичного ярмарку «Романтична Рів’єра 
на набережній Дніпра» на Поштовій площі, З

Розпорядження № 558 від 15 липня 2016 року
Відповідно до підпункту 8 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядуван)

ня в Україні», пункту 2 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто)герой Київ», рішення Київ)
ської міської ради від 28 лютого 2013 року № 97/9154 «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд тор)
говельного, побутового, соціально)культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької ді)
яльності у м. Києві», Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25
грудня 2008 року № 1051/1051, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки)
ївської міської державної адміністрації) від 26 травня 2015 року № 507 «Про проведення ярмарків у місті Ки)
єві», звернення комунального підприємства «Поділ)Нерухомість» від 10 травня 2016 року № 58, публічного
акціонерного товариства «Київський річковий порт» від 17 травня 2016 року № 01)29)227, з метою забезпечен)
ня дозвілля киян та гостей столиці:

1.�Провести�з�08�червня�2016�ро���до�15�лис-

топада�2016�ро���тематичний�ярмаро��«Ро-

мантична�Рів’єра�на�набережній�Дніпра»�на

Поштовій�площі,�3���місті�Києві�(далі —�ярма-

ро�).

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�«По-

діл-Нер�хомість»�спільно�з�п�блічним�а�ціо-

нерним�товариством�«Київсь�ий�річ�овий�порт»

ор�анізаторами�ярмар��.

3.�Ор�анізаторам�ярмар��:

3.1.�Розробити�схем��розміщення�об’є�тів

тор�івлі�під�час�проведення�ярмар���та�по�о-

дити�її�з�Департаментом�промисловості�та�роз-

вит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації).

3.2.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро���№ 1051/1051,�під�час�під�отов�и�та�про-

ведення�ярмар��,�а�та�ож�відновлення�пор�-

шено�о�бла�о�строю,�в�том��числі�забезпечи-

ти�встановлення�додат�ових��рн,��онтейнерів

для�збор��поб�тових�відходів,�т�алетних�мо-

д�льних��абін,�їх�належне��тримання�та�обсл�-

�ов�вання,�своєчасне�вивезення�сміття�та�при-

бирання�території.

3.3.�Забезпечити�ви�онання�с�б’є�тами��ос-

подарювання�вимо��рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�23��р�дня�2010�ро���№ 413/5225�«Про

дея�і�питання�з��поряд��вання�в�м.�Києві�роз-

дрібної�тор�івлі�ал�о�ольними,�слабоал�о�оль-

ними�напоями,�вином�столовим,�пивом�(�рім�без-

ал�о�ольно�о)�та�тютюновими�виробами»�під

час�проведення�ярмар��.

4.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

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

чити�інформ�вання�меш�анців�столиці�про�про-

ведення�ярмар���в��ом�нальних�засобах�ма-

сової�інформації.

5.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції���м.�Києві�забезпеч�вати�охорон�

�ромадсь�о�о�поряд���під�час�під�отов�и�та

проведення�ярмар��.

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

ня�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Са�айда�а�І.�В.

Голова В. Кличко

Перелік меморіальних дощок, що встановлюються у місті Києві

№ Назва Місце встановлення Клопотання Фінансування

1 2 3 4 5

1. Меморіальна дошка жертвам
політичних репресій XX сторіччя

Фасад будинку 
№ 4)б 
на вул. Ірининській

'Звернення голови
Служби безпеки
України Грицака B.C.

Позабюджетні кошти,
залучені в
установленому
порядку

2. Меморіальна дошка на честь
загиблого киянина — учасника
антитерористичної операції
Ковалишина Олега Ярославовича

Фасад середньої
загальноосвітньої
школи № 186 
на вул. Сєченова, 8

Звернення
громадської
організації "Київська
міська спілка
ветеранів АТО"

Позабюджетні кошти,
залучені в
установленому
порядку

3. Меморіальна дошка на честь
загиблого в зоні проведення
антитерористичної операції Бобкіна
Олексія Олеговича

Фасад будівлі
Київської гімназії 
№ 154 на просп.
Перемоги, 63

Звернення
Святошинської
районної в місті Києві
державної
адміністрації

Позабюджетні кошти,
залучені в
установленому
порядку

4. Меморіальна дошка на честь
загиблого в зоні проведення
антитерористичної операції
Недоводієва Микити
Олександровича

Фасад будівлі
Київської гімназії 
№ 154 на просп.
Перемоги, 63

Звернення
Святошинської
районної в місті Києві
державної
адміністрації

Позабюджетні кошти,
залучені в
установленому
порядку

5. Меморіальна дошка на честь
загиблого в зоні проведення
антитерористичної операції
Дришлюка Павла В’ячеславовича

Фасад
загальноосвітньої
школи № 230 на вул.
Генерала Наумова,
35)6

Звернення
Святошинської
районної в місті Києві
державної
адміністрації

Позабюджетні кошти,
залучені в
установленому
порядку

6. Меморіальна дошка на честь
загиблого в зоні проведення
антитерористичної операції
Ощепкова Олексія Вікторовича

Фасад будівлі
Київської гімназії 
№ 154 на просп.
Перемоги, 63

Звернення
Святошинської
районної в місті Києві
державної
адміністрації

Позабюджетні кошти,
залучені в
установленому
порядку

7. Меморіальна дошка на честь
загиблого в зоні проведення
антитерористичної операції Яроша
Артура Володимировича

Фасад будівлі
загальноосвітньої
школи № 140 на вул.
Львівській, 47/8

Звернення
Святошинської
районної в місті Києві
державної
адміністрації

Позабюджетні кошти,
залучені в
установленому
порядку

8. Меморіальна дошка на честь пам'яті
видатного режисера, народного
артиста Шарварка Бориса
Георгійовича

Фасад Національного
палацу мистецтв
"Україна" на вул.
Великій
Васильківській, 103

Звернення
Державного
підприємства
"Національний палац
мистецтв "Україна"

Позабюджетні кошти,
залучені в
установленому
порядку

Керівни	
апарат�
В.
Бондарен	о

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 13 травня 2016 року № 319 
«Про тимчасове обмеження руху транспорту 

та зайняття тротуару на вулиці Хрещатик (напроти будинку
№ 27)а) у Печерському районі»

Розпорядження № 533 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 6, 26 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо)

більні дороги», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення пуб)
лічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» від 16 червня 2016 року
№ 2843/33/36/02)16:

Про встановлення меморіальних дощок 
у місті Києві

Розпорядження № 557 від 15 липня 2016 року
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 28 квітня 2014 року № 516 «Про деякі питання встановлення пам’ятних знаків в місті Києві»,
враховуючи протокол засідання комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в місті Києві від 24 травня
2015 року № 8, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�меморіальні�дош�и���місті�

Києві�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження.

2.�Взяти�до�відома,�що�витрати,�пов’язані�із

ви�отовленням�та�встановленням�меморіальних

дощо�,�б�д�ть�профінансовані�за�позабюджет-

ні��ошти,�зал�чені�в��становленом��поряд��.�

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

ня�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова
В.
Клич	о

Додато��

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

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

15.07.2016�ро���№�557

У�п�н�ті�1�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�13�травня�2016�ро-

���№ 319�«Про�тимчасове�обмеження�р�х�

транспорт��та�зайняття�трот�ар��на�в�лиці�Хре-

щати��(напроти�б�дин���№ 27-а)���Печерсь�о-

м��районі»�цифри�та�слова�«10�червня�2016

ро��»�замінити�цифрами�та�словами�«10�серпня

2016�ро��».
Голова В. Кличко
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Керівни	
апарат�
В.
Бондарен	о

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 31 березня 2015 року № 278 
«Про реконструкцію теплових мереж № 1 СТ#1 на ділянці 

від ТК 120/9а до ТК 120/16 по Повітрофлотському проспекту 
у Солом’янському районі»

Розпорядження № 545 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 26 Закону Укра#

їни «Про дорожній рух», статей 19, 21 Закону України «Про автомобільні дороги», наказу Міністерства пали#
ва та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 «Про затвердження Положення про порядок оцінки го#
товності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо#зимовий період», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21 вересня 2006 року зa № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адмініс#
трації від 04 липня 2006 року № 999 «Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово#транспортних спо#
рудах міста», враховуючи звернення структурного відокремленого підрозділу «Київські теплові мережі» пуб#
лічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» від 18 січня 2016 року № 029/31/524, в межах функцій орга#
ну місцевого самоврядування:

1.�Підп�н	т�2.3�п�н	т��2�розпорядження�ви-

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�від�31�бе-

резня�2015�ро	��№ 278�«Про�ре	онстр�	цію

теплових�мереж�№ 1�СТ-1�на�ділянці�від�ТК

120/9а�до�ТК�120/16�по�Повітрофлотсь	ом�

проспе	т����Солом’ямсь	ом��районі»�ви	лас-

ти�в�та	ій�реда	ції:

«2.3.�В��становленом��поряд	��розробити,

по�одити�в��правлінні�превентивної�діяльності

Головно�о��правління�Національної�поліції���м.

Києві�та�подати�на�затвердження�Департамен-

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

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

	ої�державної�адміністрації)�схем��ор�анізації

дорожньо�о�р�х��на�період�ви	онання�робіт».

2.�Унести�зміни�в�додато	�до�розпоряджен-

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

ївсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�від�31

березня�2015�ро	��№�278�«Про�ре	онстр�	цію

теплових�мереж�№�1�СТ-1�на�ділянці�від�ТК

120/9а�до�ТК�120/16�по�Повітрофлотсь	ом�

проспе	т����Солом’янсь	ом��районі»,�ви	лав-

ши�йо�о���новій�реда	ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Додато	

до�розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

31.03.2015�№278

(в�реда	ції�розпорядження�

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

14.07.2016�№�545)

ГРАФІК 
реконструкції теплових мереж № 1 СТ#1 на ділянці від ТК 120/9а 

до ТК120/16 по Повітрофлотському проспекту у Солом’янському районі

№ Найменування робіт Початок робіт Закінчення робіт

1. Земляні роботи 30.06.2016 30.08.2016

2 Монтаж трубопроводів, зворотна засипка 15.07.2016 15.09.2016

3. Благоустрій території 15.09.2016 30.09.2016

Про будівництво артезіанської свердловини 
малої продуктивності на Кловському узвозі, 7 

у Печерському районі
Розпорядження № 562 від 15 липня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, за#
твердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060, в частині поліпшення якос#
ті питної води столиці, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Здійснити�прое	т�вання�та�ви	онання�ро-

біт�з�б�дівництва�артезіансь	ої�свердловини

малої�прод�	тивності�на�Кловсь	ом���звозі,�7

��Печерсь	ом��районі.

2.�Визначити�спеціалізоване�водо�осподар-

сь	е�	ом�нальне�підприємство�ви	онавчо�о

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

	ої�державної�адміністрації)�«Київводфонд»�за-

мовни	ом�б�дівництва�артезіансь	ої�свердло-

вини�малої�прод�	тивності�на�Кловсь	ом���зво-

зі���Печерсь	ом��районі.

3.�Спеціалізованом��водо�осподарсь	ом�

	ом�нальном��підприємств��ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�«Київводфонд»:

3.1.�Визначити�прое	тн��та�підрядн��б�ді-

вельн��ор�анізації�для�ви	онання�робіт,�зазна-

чених���п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження,�в��ста-

новленом��поряд	�.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�в��становленом��поряд	��прое	тної�до-

	�ментації�для�ви	онання�робіт,�зазначених���п�н	-

ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за	оно-

давства�щодо�поряд	��ви	онання�б�дівельних

робіт,�водно�о�за	онодавства�та�за	онодав-

ства�про�надра.

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

бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рі-

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

2008�ро	��№ 1051/1051.

3.5.�Під�час��	ладання�до�овор��підряд��на

ви	онання�робіт�з�б�дівництва�передбачити

�мови�щодо�надання�підрядни	ом��арантії�я	ос-

ті�ви	онаних�робіт�та�встановити��арантійні

стро	и�е	спл�атації�об’є	та.

4.�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)�подати�до�Департамент��е	ономі-

	и�та�інвестицій�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої

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

міністрації)�інвестиційні�пропозиції�щодо�в	лю-

чення�робіт,�зазначених���п�н	ті�1�цьо�о�роз-

порядження,�до�про�рам�е	ономічно�о�і�соці-

ально�о�розвит	��м.�Києва�на�2016�рі	�та�на-

ст�пні�ро	и.

5.�Взяти�до�відома,�що�майно�після�завершен-

ня�робіт,�зазначених���п�н	ті�1�цьо�о�розпоря-

дження,�зарахов�ється�до�	ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

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

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

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

ділом�обов’яз	ів.

Голова В. Кличко

Про проведення інвестиційних конкурсів 
із залучення інвесторів до реалізації проекту 

«Комплекс заходів з благоустрою 
та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві»

Розпорядження № 541 від 14 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, інженер#
но#транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 трав#
ня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансу#
вання будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, неза#
вершеного будівництва, інженерно#транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007
року № 1403 (протокол від 25 травня 2016 року № 84/2016), з метою підвищення ефективності залучення ін#
весторів:

1.�Затвердити�перелі	�об’є	тів,�я	і�потре-

б�ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити�	ом�нальне�підприємство

«Київпастранс»�замовни	ом�реалізації�про-

е	т��«Компле	с�заходів�з�бла�о�строю�та�об-

лашт�вання�з�пино	��ромадсь	о�о�транспор-

т��в�місті�Києві».

3.�Визначити�	ом�нальне�підприємство

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

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

«Київсь	е�інвестиційне�а�ентство»�замовни-

	ом�під�отовчих�(передінвестиційних)�робіт

для�проведення�інвестиційних�	он	�рсів.

4.�Ком�нальном��підприємств��ви	онавчо-

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

місь	ої�державної�адміністрації)�«Київсь	е�ін-

вестиційне�а�ентство»:

4.1.�Розробити�орієнтовні�техні	о-е	оно-

мічні�по	азни	и,�можливі�передпрое	тні�про-

позиції�по�об’є	т��інвест�вання.

4.2.�По�одити�в��становленом��поряд	�

орієнтовні�техні	о-е	ономічні�по	азни	и,�мож-

ливі�передпрое	тні�пропозиції�з�Департамен-

том�транспортної� інфрастр�	т�ри�ви	онав-

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

місь	ої�державної�адміністрації),�Департа-

ментом�містоб�д�вання�та�архіте	т�ри�ви	о-

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

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

партаментом�земельних�рес�рсів�ви	онав-

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

місь	ої�державної�адміністрації),�Департа-

ментом�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�державної�адміністрації)�та�	ом�нальним

підприємством�«Київпастранс».

4.3.�Надати�орієнтовні�техні	о-е	ономічні�по-

	азни	и,�можливі�передпрое	тні�пропозиції�та

пропозиції�до��мов�	он	�рс��до�Департамен-

т��е	ономі	и�та�інвестицій�ви	онавчо�о�ор-

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

	ої�державної�адміністрації)�в��становленом�

поряд	��для�під�отов	и��мов�	он	�рс�.

5.�Департамент��транспортної�інфрастр�	-

т�ри�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

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

ції),�Департамент��містоб�д�вання�та�архі-

те	т�ри�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої

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

ції),�Департамент��земельних�рес�рсів�ви	о-

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

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

тамент��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

державної�адміністрації)�та�	ом�нальном��під-

приємств��«Київпастранс»�за�запитами�	ом�-

нально�о�підприємства�ви	онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�«Київсь	е�інвестиційне

а�ентство»�надавати�потрібні�виснов	и,�по-

�одження�та�матеріали�для�під�отов	и�орієн-

товних�техні	о-е	ономічних�по	азни	ів�щодо

реалізації�інвестиційно�о�прое	т��в��станов-

леном��за	онодавством�поряд	�.

6.�Постійно�діючій�	он	�рсній�	омісії�по�за-

л�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дів-

ництва,�ре	онстр�	ції,�реставрації�тощо�об’є	-

тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,

незавершено�о�б�дівництва,�інженерно-�транс-

портної�інфрастр�	т�ри�міста�Києва�в��ста-

новленом��поряд	��провести�інвестиційні

	он	�рси�із�зал�чення�інвесторів.

7.�Визнати�та	ими,�що�втратили�чинність,

розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої

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

міністрації):

від�18�червня�2012�ро	��№ 1025�«Про�про-

ведення�інвестиційних�	он	�рсів�із�зал�чен-

ня�інвесторів�по�встановленню�с�часних�з�-

пин	ових�	омпле	сів�та�павільйонів�очі	�ван-

ня�на�з�пин	ах��ромадсь	о�о�транспорт�»;�

від�26��р�дня�2014�ро	��№ 1542�«Про�вне-

сення�змін�до�розпорядження�ви	онавчо�о

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

	ої�державної�адміністрації)�від�18�червня

2012�ро	��№ 1025�«Про�проведення�інвес-

тиційних�	он	�рсів�із�зал�чення�інвесторів�по

встановленню�с�часних�з�пин	ових�	омпле	-

сів�та�павільйонів�очі	�вання�на�з�пин	ах��ро-

мадсь	о�о�транспорт�».

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

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

Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз	ів.

Голова
В.
Клич	о

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

14.07.2016�№�541

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Компле	с�заходів�з�бла�о�строю�та�облашт�вання�з�пино	��ромадсь	о�о�транспорт��в�місті

Києві.
Керівни	
апарат�
В.
Бондарен	о

Про внесення змін у додаток до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 30 травня 2016 року № 379 
«Про проведення фестивалю літнього оздоровчого відпочинку

«Kyiv Summer Fest» у 2016 році в місті Києві»
Розпорядження № 546 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто#герой Київ», статті 32 Закону Укра#
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051
«Про Правила благоустрою міста Києва», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

У�назві�додат	��до�розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь-

	ої�державної�адміністрації)�від�30�травня�2016�ро	��№ 379�«Про�проведення�фестивалю�літньо-

�о�оздоровчо�о�відпочин	��«Kyiv�Summer�Fest»���2016�році�в�місті�Києві»�цифри�«20»�замінити

цифрами�«30».

Голова В. Кличко



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 48750

22 ëèïíÿ 2016 ð.

¹77(4847)

16

ÐÅÊËÀÌÀ

*Ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ äî îá'ºêò³â ÊÏ "Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí" ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.ua ó ðîçä³ë³
"Ïðî ìåòðîïîë³òåí"—"íîðìàòèâí³ àêòè"—"òåõí³÷í³ óìîâè äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî
ïðèçíà÷åííÿ".

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â — 2 ðîêè 364 äí³.
(Ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî

ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó
îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
-äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ

òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿

îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿
îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ
ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ

ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò

îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ

ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó
³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ
ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè
íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ
íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-

ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó

äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî

ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà
30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî
ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó

îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà

ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 10.08.2016 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Õðåùàòèê,10,êàá. 522
î 14.30. Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ
â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà êîíêóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé
ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà
êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ — 05.08.2016
(êàá. 510). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,
âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè
äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî
18.00; â ïò.— ç 9.00 äî 16.45.

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ

ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÒÌÎ "Ïñèõ³àòð³ÿ" ó ì. Êèºâ³ (òåë. 468-41-77)

1

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 34,00 êâ. ì çà àäðåñîþ:

âóë. Êèðèë³âñüêà, 103-à ê. 1 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç

ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,

êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

4 379,33 8 758,66
ð/ð 37112005001207 ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà

ÌÔÎ: 820019 ªÄÐÏÎÓ: 01994072

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íèé çàêëàä "Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé äèòÿ÷èé ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" (òåë. 220-19-57)

2

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: 

âóë. Óðë³âñüêà, 13 (1 ïîâåðõ)

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó

òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó
863,33 1 726,66

ð/ð 35426201079420 ÓÄÊÑÓ ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÌÔÎ: 820019

ªÄÐÏÎÓ: 37745469

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 7 (òåë. 450-02-55)

3

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: 

âóë. Êîòåëüíèêîâà Ìèõàéëà, 95 ê. 1 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç

ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,

êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

1 264,67 2 529,34
ð/ð 35423201048186 ÃÓÄÊÑÓ ó ì.Êèºâ³

ÌÔÎ: 820019 ªÄÐÏÎÓ: 05494840

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Îëåêñàíäð³âñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ì. Êèºâà (òåë. 235-50-61)

4
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

40,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Øîâêîâè÷íà, 39/1

Êàôå áåç ðåàë³çàö³¿ ï³äàêöèçíèõ

òîâàð³â
5 613,00 1 1216,00

ð/ð 35426201049676 ÏÀÒ ÊÁ "Ïðèâàò-

Áàíê" ÌÔÎ: 820019 ªÄÐÏÎÓ: 01994095

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 4 (òåë. 497-01-02)

5

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 24,60 êâ. ì çà àäðåñîþ:

ïðîñï. Êîìàðîâà, 3 ê. 21

Àïòåêà, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè 6 039,00 1 2078,00

ð/ð 31558201350776 ÓÄÊÑÓ Ñîëàì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà ÌÔÎ: 820019

ªÄÐÏÎÓ: 01994037

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ MA "Êè¿â" (Æóëÿíè) (òåë. 339-26-77)

6

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 105,60 êâ. ì çà àäðåñîþ: 

ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 81 ë³ò. Þ (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº 

ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
6 456,80 12 913,59

ð/ð: 260043011721 ÏÀÒ Äåðæàâíèé

îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè ÌÔÎ 300465

ªÄÏÎÓ: 011315514

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" (òåë. 279-20-31)

7

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 74,30 êâ. ì çà àäðåñîþ: 

âóë. Ñèðåöüêà, 25 ë³ò. Â êîðï. 1 (1 ïîâåðõ)

36,6 êâ. ì — ðîçì³ùåííÿ îô³ñó

5 713,92 11 427,83

ð/ð:26002300236809 ÒÂÁÂ

¹ 10026/0104 ô³ë³ÿ Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³

AT "Îùàäáàíê" ÌÔÎ: 322669 ªÄÐÏÎÓ:

23390156

37,7 êâ. ì — ³íøå âèêîðèñòàííÿ 

íåðóõîìîãî ìàéíà 

(âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" (òåë. 238-44-00)

8*

×àñòèíà ïðèì³ùåííÿ â ïåðåõîä³ âåñòèáþëþ

¹ 1 ñò. ì. Àêàäåìì³ñòå÷êî 

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5,25 êâ. ì

ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïî-

ë³òåíó òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà çì³øà-

íî¿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òà íå-

ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè

10 674,2 21 348,4
ð/ð 26006032079400 ÏÀÒ "ÓêðÑèááàíê"

ÌÔÎ: 351005 ªÄÐÏÎÓ: 03328913

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ — ÄÆÊÏ ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè

Äèðåêòîð ÄÆÊÏ ÍÀÍ Óêðà¿íè _________________________________________ Äèõíè÷ ².Â.

Çàÿâè ïðî îðåíäó êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ îá'ºêò³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ ì. Êè¿â, âóë. Å. Ïîòüº, 9.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 044-456-46-30

"ÒÎÂ "Æèòëî Êîìôîðò Ñåðâ³ñ"

Ïîâ³äîìëÿº, ùî â³äïîâ³äíî äî ï. 104 ïîñòàíîâè ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹ 869 ïðîâåäåíî êîðèãóâàííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ
òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ ó çâ 'ÿçêó ç³ çì³íàìè òàðèô³â íà òåïëîâó òà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ òà íàäàíî äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ çàòâåðäæåííÿ:

Ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ñòðóêòóðó òàðèô³â, ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ áåçïîñåðåäíüî á³ëÿ ï³ä'¿çä³â áóäèíê³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà îáñëóãîâóâàíí³ ÒÎÂ "Æèòëî Êîìôîðò Ñåðâ³ñ".

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ç 22 ëèïíÿ 2016 ð. ïî 5 ñåðïíÿ 2016 ð. çà àäðåñîþ: 03035, ì. Êè¿â, âóë. Êóäðÿøîâà, 16, îô. 380, òåë./ôàêñ (044) 220-11-58/59.

¹
ï/ï

Íàçâà êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè Îäèíèöÿ âèì³ðó
Òàðèô, ãðí çà îäèíèöþ âèì³ðó

(ç ÏÄÂ)

1 Öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ äëÿ ìåøêàíö³â æèòëîâèõ áóäèíê³â ç áóäèíêîâèìè òà êâàðòèðíèìè ïðèëàäàìè îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 1 Ãêàë 1 444,94

2 Öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ äëÿ ìåøêàíö³â æèòëîâèõ áóäèíê³â áåç áóäèíêîâèõ òà êâàðòèðíèõ ïðèëàä³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿
1 êâ. ì çà ì³ñÿöü ïðîòÿãîì

îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó
26,22

3 Öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 1 êóá. ì 87,56

4 Öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â 1 êóá. ì 0,00

Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñ-

òèêà îá'ºêòà îðåíäè

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºê-

òà îðåíäè

Çàãàëüíà

ïëîùà/ì2

Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó

(ïðèì³ðíèé îáñÿã âêëàäåíü),

³íø³ óìîâè

Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ îá'ºêòà îðåíäè

îðåíäàðåì

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè

âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ

îö³íêîþ/Àêòîì îö³íêè

â³ä 31.05.2016 ð.

Ðîçì³ð îðåí-

äíî¿ ïëàòè

ãðí/1 ì2

(áåç ÏÄÂ)

Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè

1 2 3 4 5 6 8 9

1. ×àñòèíà íåæèòëîâîãî 

ïðèì³ùåííÿ íà 1-ìó ïîâåðñ³

ï'ÿòèïîâåðõîâîãî æ/á.

ì. Êè¿â,

âóë. Ë. Ïåðâîìàéñüêîãî, Ç
150,50

Íå â³äðåìîíòîâàíå.

Â ñòàä³¿ ðåìîíòó.

1. Ðîçì³ùåííÿ ñàëîíó

êðàñè, ïåðóêàðí³ òà îïòî-

âà ðîçäð³áíà òîðã³âëÿ

îäÿãîì.

1) 1 054 403,00 ãðí 113,24 ãðí
30.04.2018 ð. Ñòðîê îðåíäè

çàïðîïîíîâàíî îðåíäàðåì.

(ïîâíà íàçâà óñòàíîâè)

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

1.Îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè õóäîæíüîãî êåð³âíèêà
— äèðåêòîðà Óêðà¿íñüêîãî àêàäåì³÷íîãî ôîëüêëîðíî-åòíîãðàô³÷íîãî
àíñàìáëþ "Êàëèíà".

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä
ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ
ìîâîþ.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ,ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³,
÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî,
â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó
ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà
àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü
÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿
äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè,
ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà
ïðîåêòè ïðîãðàì ðîçâèòêó çàêëàäó êóëüòóðè íà îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, áóëüâ. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà, 3.

Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 21 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî êóëüòóðó"Äåïàðòàìåíò
êóëüòóðè ïðèéìàº ïðîïîçèö³¿ â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ êóëüòóðè
â³äïîâ³äíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ ùîäî êàíäèäàò³â äî ñêëàäó
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

2. Ïðîäîâæóº äî 22 ñåðïíÿ 2016 ðîêó òåðì³í ïðèéíÿòòÿ äîêóìåíò³â äëÿ
ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äèðåêòîðà-õóäîæíüîãî
êåð³âíèêà Êè¿âñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó þíîãî ãëÿäà÷à íà Ëèïêàõ, ÿêèé
áóâ îãîëîøåíèé 24 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó.

3. Ñêàñîâóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíî¿ ïàì’ÿòêè ìóçåþ "Êè¿âñüêà
ôîðòåöÿ".

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

на�місяць ....................................�40�
рн.�90��оп.

на�3�місяці ................................�122�
рн.�70��оп.

на�6�місяців ..............................�245�
рн.�40��оп.

на�12�місяців ............................�490�
рн.�80��оп.

Îôîðìëåííÿ ïðîâîäèòüñÿ â ðåäàêö³¿формат�А2�(660х560�мм):�01034, Київ, в�л. Володимирсь�а, 51-а, репроцентр��азети�«Хрещати�».�repro.kreschatic.kiev.ua
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