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Áþäæåò âèêîíóºòüñÿ 
³ ïåðåâèêîíóºòüñÿ

Âæå ïåðåä ïî÷àòêîì ïëåíàðíîãî çàñ³-
äàííÿ, ï³ä ÷àñ òðàäèö³éíîãî áðèô³íãó äëÿ
æóðíàë³ñò³â, ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ áåç
îñîáëèâîãî ïàôîñó òà äîñòàòíüî ëàêîí³÷íî
ïî³íôîðìóâàâ ïðî êëþ÷îâèé ïðåäìåò îá-
ãîâîðåííÿ íà ñåñ³¿.

«Â ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ ì³ñüêèé áþäæåò
îòðèìàâ á³ëüøå íàäõîäæåíü, í³æ ïëàíó-
âàëîñÿ. Éîãî ïåðåâèêîíàíî íà 2,3 ìëðä
ãðí. ² íå òîìó, ùî äîõîäè, ÿê³ çàêëàäàëèñÿ
ïîïåðåäíüî, áóëè ñâ³äîìî çàíèæåí³ (äåõ-
òî íàâ³òü ïî÷èíàâ íàñ â öüîìó çâèíóâà÷ó-
âàòè). Ìîâëÿâ, ùîá ïîêàçàòè ïîò³ì ¿õ ïå-
ðåâèêîíàííÿ. Íàñïðàâä³, öå íåïðàâäà! ßê-
ùî âçÿòè àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðî-
êó, òî òîä³ ìè îòðèìàëè äî áþäæåòó äåñü
8 ìëðä ãðí. Â öüîìó çàïëàíóâàëè á³ëüøå —
9 ìëðä ãðí, à ïî ôàêòó îòðèìàëè 11. Òîá-
òî, ìè ìîæåìî ÷³òêî ñêàçàòè, ùî ì³ñòî ðó-
õàºòüñÿ ó ïðàâèëüíîìó íàïðÿìêó, áþäæåò
âèêîíóºòüñÿ ³ ïåðåâèêîíóºòüñÿ»,— ñêàçàâ
ïàí Ñòðàíí³êîâ.

Çâ³äê³ëÿ âçÿëàñÿ öÿ «çîëîòà æèëà»

Ó ÷èòà÷³â «Õðåùàòèêà» ìîæå âèíèêíó-
òè ö³ëêîì ðåçîííå çàïèòàííÿ: çà ðàõóíîê
÷îãî â³äáóëîñÿ çíà÷íå ïåðåâèêîíàííÿ ì³ñü-
êîãî áþäæåòó? ² Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ àðãó-
ìåíòîâàíî ïîÿñíèâ, ùî í³ÿêîãî äèâà òóò
íåìàº. Âñå â³äáóâàºòüñÿ â ìåæàõ ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà, àáñîëþòíî ðåàë³ñòè÷íî ³
ïðîçîðî.

Çà éîãî ñëîâàìè, ïåðåâèêîíàííÿ, ÿê ³ òî-
ð³ê, à îòæå, âæå òðàäèö³éíî, ñòàëîñÿ çà ðà-
õóíîê ÷îòèðüîõ îñíîâíèõ äæåðåë. Ïåðøå —
ïîäàòîê íà äîõîäè ô³çîñ³á, ùî ãîâîðèòü ïðî
òå, ùî êèÿíè — çàêîíîïîñëóøí³ ãðîìàäÿíè
³ äîáðîñîâ³ñíî ñïëà÷óþòü ïîäàòêè. Äðóãå
äæåðåëî íàäõîäæåíü — öå ñïëàòà çà çåìëþ.

Õî÷à â ìèíóëîìó ðîö³ ³ çâó÷àëè ïåñèì³ñ-
òè÷í³ ïðîãíîçè ³ íåõîðîø³ çàêèäè ùîäî
çíà÷íèõ íåäîë³ê³â ó òàê³é íàäâàæëèâ³é ñôå-
ð³ çåìëåêîðèñòóâàííÿ ñòîëèö³. Òåïåð ìîæ-
íà îäíîçíà÷íî ñêàçàòè, ùî âîíè íå ñïðàâ-
äèëèñÿ. Çåìëÿ Êèºâà çàâæäè áóëà ³ çàëèøàº-
òüñÿ äîðîãîö³ííèì êàï³òàëîì. ßê ðåçóëü-
òàò, ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ â³ä ñïëàòè çà çåìëþ
äîäàòêîâî íàä³éøëî ïîíàä 700 ìëí ãðí.

Òðåòº äæåðåëî äîõîä³â — öå ºäèíèé ïî-
äàòîê. Ïðàêòèêà çàñâ³ä÷óº, ùî á³çíåñ ³ ï³ä-
ïðèºìíèöòâî ó Êèºâ³ íå ñòîÿòü íà ì³ñö³, à
ïîñò³éíî ïðîãðåñóþòü. ßê ðåçóëüòàò — â
ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ äî áþäæåòó ì³ñòà íà-
ä³éøëî íà 290 ìëí ãðí á³ëüøå, í³æ î÷³êó-
âàëîñü. ² ÷åòâåðòå äæåðåëî — ïîäàòîê íà
ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ. Òóò òåæ ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ ïåâíå ïîæâàâëåííÿ. Ìîæíà êîíñòà-
òóâàòè, ùî áàãàòî ï³äïðèºìñòâ ñòîëèö³ íà
ñüîãîäí³ äîñòàòíüî óñï³øíî ïðàöþþòü ³
ñïðàâíî ñïëà÷óþòü ïîäàòêè.

Ðîçóìíî ðîçïîä³ëèòè — íå ëåãøå,
í³æ çàðîáèòè

Îòîæ, äåïóòàòè ñêîðèãóâàëè Ïðîãðàìó
åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó Êè-
ºâà íà 2016 ð³ê. Çàãàëüí³ àñèãíóâàííÿ òà ô³-
íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âèäàòê³â çá³ëüøå-
í³ íà 1,728 ìëðä ãðí. Çîêðåìà ïîîá’ºêòíî
ïåðåðîçïîä³ëåí³ êîøòè â³ä ïåðåâèêîíàí-
íÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó ñóì³ 700 ìëí ãðí íà
ðîçâèòîê ìàã³ñòðàëåé çàãàëüíîäåðæàâíî-
ãî çíà÷åííÿ. Äëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò ç ðå-
êîíñòðóêö³¿ ïðîñï. Ïåðåìîãè ïëàíóºòüñÿ
íàïðàâèòè 185,5 ìëí ãðí, ùå 36 ìëí ãðí ï³-
äå íà ïðîäîâæåííÿ áóä³âíèöòâà ï³ä’¿çíî¿
àâòîäîðîãè â³ä ×åðâîíîçîðÿíîãî ïðîñïåê-
òó äî ì³æíàðîäíîãî àåðîïîðòó «Êè¿â» (Æó-
ëÿíè). 30 ìëí ãðí ñïðÿìóþòü ³ äëÿ çàâåð-
øåííÿ Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó
÷åðåç Äí³ïðî. Íà ðåêîíñòðóêö³þ òà áóä³â-

íèöòâî òðàìâàéíî¿ êîë³¿ â³ä âóë. Ãíàòà Þðè
äî ÇÀÒ «Êèñíåâèé çàâîä» çàïëàíîâàíî 20
ìëí ãðí.

×èìàë³ ñóìè âèä³ëåí³ íà îá’ºêòè æèòëî-
âî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Çîêðåìà
äëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà 5-òè áþâåò-
íèõ êîìïëåêñ³â ñïðÿìóþòü 8,7 ìëí ãðí, íà
ðåêîíñòðóêö³þ 6-òè êàíàë³çàö³éíèõ êîëåê-
òîð³â, à òàêîæ íà ë³êâ³äàö³þ àâàð³éíèõ ñè-
òóàö³é íà íèõ, çàêëàäåíî 30,7 ìëí ãðí. Íà
æèòëî äëÿ ïîòåðï³ëèõ â³ä íàñë³äê³â àâàð³¿ íà
×ÀÅÑ, ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ÷ëåí³â ðîäèí Íåáåñ-
íî¿ Ñîòí³ äîäàòêîâî áóäóòü íàïðàâëåí³ 30 ìëí
ãðí. Ùå ìàéæå ñò³ëüêè æ ï³äå íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ, êàïðåìîíò, áëàãîóñòð³é ïàðê³â,
ñêâåð³â, çîí â³äïî÷èíêó òà îçåð.

Íà íàãàëüí³ ïîòðåáè «ñîö³àëêè»

Ïîäáàëè äåïóòàòè Êè¿âðàäè ³ ïðî îá’ºê-
òè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ñòîëèö³. Â³äòàê, íà çà-
âåðøåííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ÄÍÇ íà ïðîñï.
Íàóêè, 63-À âèä³ëåíî 46,4 ìëí ãðí, äëÿ äèò-
ñàäêà íà Îñîêîðêàõ — 33,7 ìëí ãðí. Çàïëà-
íîâàíî çâåñòè ÇÎØ íà ðîç³ âóë. Ëåáåäºâà-
Êóìà÷à ³ âóë. Çåìëÿ÷êè. Öå êîøòóâàòèìå
ì³ñòó 174,6 ìëí ãðí. Òàêîæ ïåðåäáà÷åíî
ñïðÿìóâàòè 30 ìëí ãðí íà çàêóï³âëþ 12 àâ-
òîìîá³ë³â åêñòðåíî¿ äîïîìîãè.

²ç çàãàëüíîãî îáñÿãó äîäàòêîâèõ àñèã-
íóâàíü ì³æ ÐÄÀ ðîçïîä³ëåíî 357,2 ìëí ãðí,
ç íèõ 309,7 ìëí ãðí ñïðÿìîâàíî íà âèêî-
íàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ òà êàïðåìîí-
òó îá’ºêò³â ñîöñôåðè òà ÆÊÃ.

Áþäæåò íå ãóìîâèé, àëå...

Äåïóòàòè òàêîæ âíåñëè çì³íè äî ñòîëè÷-
íîãî áþäæåòó íà 2016 ð³ê. ßê ³ ïðè îáãîâî-
ðåíí³ Ïðîãðàìè, àêöåíò çðîáèëè íà ñîö³-
àëüíó ñôåðó. Çîêðåìà çá³ëüøèëè íà 16 ìëí
ãðí ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íà-

çóñòð³÷ êèÿíàì». 13 ìëí ãðí âèä³ëèëè íà
îçäîðîâëåííÿ âåòåðàí³â, ä³òåé-³íâàë³ä³â,
ä³òåé-ñèð³ò, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â äèòáóäèí-
êàõ-³íòåðíàòàõ. Ðåøòó — íà ìàòåð³àëüíó
äîïîìîãó ì³ñòÿíàì, ÿê³ îïèíèëèñü ó ñêðóò-
íèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.

«Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ñåðåäíüî¿
çàðîá³òíî¿ ïëàòè ìè çá³ëüøèëè âèäàòêè â
ãàëóç³ «Îõîðîíà çäîðîâ’ÿ» íà çàðïëàòó ç íà-
ðàõóâàííÿì íà 150 ìëí ãðí. Ðàçîì ç òèì,
ïëàíóºìî çá³ëüøèòè âèäàòêè çàãàëüíîãî
ôîíäó áþäæåòó íà ôóíêö³îíóâàííÿ ñàìèõ
çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ïðèì³ðîì, âè-
ä³ëåíî 53 ìëí ãðí íà ìåäèêàìåíòè»,— ïî-
â³äîìèâ Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ.

Äåïóòàòè óõâàëèëè ïðîãðàìó
ïîäàòêîâî¿ êóëüòóðè

ßê óæå â³äçíà÷àëîñÿ, ïåðøèì ïèòàííÿì
ïîðÿäêó äåííîãî çàñ³äàííÿ äëÿ äåïóòàò³â
Êè¿âðàäè ñòàëà Ïðîãðàìà ôîðìóâàííÿ ïî-
äàòêîâî¿ êóëüòóðè ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2016-2018
ðîêè. Äîïîâ³äà÷åì ç öüîãî ïèòàííÿ âèñòóïè-
ëà íà÷àëüíèê ÃÓ ÄÔÑ ó ì. Êèºâ³ Ëþäìèëà
Äåì÷åíêî. Ïðî íåïðîñòó ñèòóàö³þ ó ö³é
íàäâàæëèâ³é ñôåð³ ãîâîðèëè áàãàòî äåïóòà-
ò³â. Âîíè âèñëîâëþâàëè ñâîº ö³ëêîâèòå ðî-
çóì³ííÿ ³ñíóþ÷èõ òðóäíîù³â, ïðîïîíóâàëè
ï³äòðèìêó. À â³äòàê ïåðåâàæíîþ á³ëüø³ñòþ
ãîëîñ³â çãàäàíà Ïðîãðàìà áóëà óõâàëåíà.

Çàãàëüíèé îáñÿã ¿¿ ô³íàíñóâàííÿ íà íà-
ñòóïí³ 3 ðîêè ñòàíîâèòü 9,02 ìëí ãðí. Êîø-
òè âèä³ëÿòèìóòü ³ç ì³ñüêîãî áþäæåòó, õî÷à
äåÿê³ íàðîäí³ îáðàíö³ ïðîïîíóâàëè àëü-
òåðíàòèâí³ äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ. Ùîïðàâ-
äà, òàêà ïðîïîçèö³ÿ íå íàáðàëà íåîáõ³äíî¿
ê³ëüêîñò³ ãîëîñ³â. ² öüîãîð³÷ ÃÓ ÄÔÑ ó ì. Êè-
ºâ³ çàïëàíîâàíî âèä³ëèòè 3,49 ìëí ãðí.

Íàñòóïíå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè

çàïëàíîâàíå íà 28 ëèïíÿ �

Êè¿âðàäà â³äêîðèãóâàëà áþäæåò ñòîëèö³
� Çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ íàäõîäæåííÿ äî ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³ ïåðåâèêîíàíî íà 2,3 ìëðä ãðí

Ïîðÿäîê äåííèé ïëåíàðíîãî
çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè â îñòàíí³é
ðîáî÷èé äåíü ìèíóëîãî òèæíÿ,
âî÷åâèäü, áóâ íàéëàêîí³÷í³-
øèì. Íà ðîçãëÿä äåïóòàò³â âè-
íîñèëîñÿ ëèøå òðè ïèòàííÿ.
Ïåðøå — ïðî Ïðîãðàìó ôîðìó-
âàííÿ ïîäàòêîâî¿ êóëüòóðè ó
ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2016-2018 ðîêè,
à äâà ³íø³ â³äïîâ³äíî ñòîñóâà-
ëèñÿ âíåñåííþ çì³í äî Ïðî-
ãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëü-
íîãî ðîçâèòêó òà áþäæåòó
ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê.

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Çà ñëîâàìè ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Àíäð³ÿ Ñòðàíí³êîâà, â ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ ì³ñüêèé áþäæåò
îòðèìàâ á³ëüøå íàäõîäæåíü, í³æ ïëàíóâàëîñÿ. Éîãî ïåðåâèêîíàíî íà 2,3 ìëðä ãðí.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПЕЧЕРСЬК�2006» договору оренди земельних ділянок 
для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово�

офісного комплексу з вбудовано�прибудованими 
приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Димитрова, 5 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 374/1239 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист�звернення товариства з
обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬК�2006» від 06.11.2012 № 38, Київська міська рада
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и�від�27.03.2008�№ 82-

6-00490.

4.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�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 внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 24.12.2009 № 1037/3106 «Про передачу військовій частині

2428 земельної ділянки для будівництва житлових будинків для
військовослужбовців Державної прикордонної служби України

та дитячого дошкільного закладу на вул. Народній, 54�а 
у Солом’янському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 450/1314 від 21 квітня 2015 року

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь
ої�місь
ої

ради�від�24.12.2009�№ 1037/3106�«Про�пере-

дач��війсь
овій�частині�2428�земельної�ділян-


и�для�б�дівництва�житлових�б�дин
ів�для�вій-

сь
овосл�жбовців�Державної�при
ордонної

сл�жби�У
раїни�та�дитячоо�дош
ільноо�за-


лад��на�в�л.�Народній,�54-а���Солом’янсь
о-

м��районі�м.�Києва»,�а�саме:

— ��назві�рішення�слово�«передач�»�заміни-

ти�словом�«надання»;

— ��преамб�лі�рішення�цифри�«93»�заміни-

ти�цифрами�«9,�92,�117,�123»,�цифри�«124»�ви-


лючити;

— п�н
т�4�ви
ласти���та
ій�реда
ції:

«Надати�війсь
овій�частині�2428,�за��мови

ви
онання�п�н
т��5�цьоо�рішення,���постійне


орист�вання�земельн��ділян
��площею�1,3100

а�(
адастровий�номер�8000000000:72:252:0041)

для�б�дівництва�житлових�б�дин
ів�для�війсь-


овосл�жбовців�Державної�при
ордонної�сл�ж-

би�У
раїни�та�дитячоо�дош
ільноо�за
лад�

на�в�л.�Народній,�54-а���Солом’янсь
ом��райо-

ні�м.�Києва�із�земель�державної�власності»;

— підп�н
т�5.3�п�н
т��5�ви
ласти���та
ій�ре-

да
ції:

«Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�постійноо�
орист�вання�земельною�ді-

лян
ою���поряд
�,�встановленом��За
оном

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

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень»�(
ате-

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

заб�дови,�справа�А-18551).

2.�Земельн��ділян
��(
адастровий�номер

8000000000:72:252:0041)�
ом�нальної�власно-

сті�територіальної�ромади�міста�Києва�за�а
-

том�приймання-передачі�передати�до�земель

державної�власності.

3.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�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 звільнення КП «Житлоінвестбуд�УКБ» від сплати пайової
участі (внесків) у створенні соціальної та інженерно�

транспортної інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 411/1276 від 16 квітня 2015 року

Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів)
у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київ�
ської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» (із змінами і доповнення�
ми), враховуючи протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економіч�
ного розвитку від 24.03.2015 № 14/39, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Звільнити�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»�від

сплати�пайової��часті�(внес
�)���створенні�со-

ціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр�
-

т�ри�м.�Києва�по�об’є
тах,�замовни
ом�б�дів-

ництва�я
их�вист�пає�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»,

��с�мі�1�218�700,00�рн,�що�дорівнює�вартості

б�дівництва�за�
ошти�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»

нежитлових�приміщень�для�розміщення�амб�-

латорії�сімейноо�лі
аря�та�сл�жбовоо�примі-

щення�в�житловом��б�дин
��на�в�л.�Алма-Атин-

сь
ій,�37-б���Дніпровсь
ом��районі�м.�Києва,

я
і�рішенням�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�12.07.2012

№ 706/8043�зараховані�до�
ом�нальної�власно-

сті�територіальної�ромади�міста�Києва.

2.�Звільнити�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»�від

сплати�пайової��часті�(внес
�)���створенні�со-

ціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр�
-

т�ри�м.�Києва�по�об’є
тах,�замовни
ом�б�дів-

ництва�я
их�вист�пає�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»,

��с�мі�30�857�100,00�рн,�що�дорівнює�варто-

сті�поб�дованої�б�дівлі�на�Дніпровсь
ій�набе-

режній,�19-б,�літера�А���Дарниць
ом��районі

міста�Києва,�я
а�рішенням�Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�від�22.09.2011�№ 77/6293�зарахована�до�
о-

м�нальної�власності�територіальної�ромади

міста�Києва�для�розміщення�Місь
оо�дозвіль-

ноо�центр�.

3.�Звільнити�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»�від

сплати�пайової��часті�(внес
�)���створенні�со-

ціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр�
-

т�ри�м.�Києва�по�об’є
тах,�замовни
ом�б�дів-

ництва�я
их�вист�пає�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»,

��с�мі�3�608�700,00�рн,�що�дорівнює�частині

вартості�б�дівництва�за�
ошти�КП�«Житлоін-

вестб�д-УКБ»�заальноосвітньої�ш
оли�на�діл.

11���9-м��мі
рорайоні�житловоо�масив��По-

зня
и�на�в�л.�Княжий�Затон,�12-а,�я
а�рішенням

Київради�від�29.12.2011�№ 1023/7259�зарахо-

вана�до�
ом�нальної�власності�територіальної

ромади�міста�Києва.

4.�Част
ово�звільнити�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»

від�сплати�додат
овоо�пайовоо�внес
��по�до-

овор��пайової��часті�від�24.01.2008�№ 29���с�-

мі�632�350,00�рн�при�б�дівництві�бло
��обсл�-

ов�вання�заальною�площею�2080,60�
в.�м�на

діл.�27���3-м��мі
рорайоні�житловоо�масив�

Позня
и-Західні���Дарниць
ом��районі�м.�Києва

��зв’яз
��з�тим,�що�відповідно�до�рішення�Ки-

ївсь
ої�місь
ої�ради�від�23.06.2011�№ 284/5671

нежитлові�приміщення�бло
��на�діл.�27�площею

1100�
в.�м�зараховано�до�
ом�нальної�власно-

сті�міста�Києва�та�за
ріплено�на�праві�оспо-

дарсь
оо�відання�за�КП�«Житло-сервіс».

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е
ономіч-

ноо�розвит
�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину Рабанову
Владиславу Ісаковичу для обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 68�г 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 847/1711 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та пере�

хідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�ромадянин��Рабанов��Влади-

слав��Іса
ович����приватн��власність�земель-

н��ділян
��площею�0,0960�а�(
адастровий�но-

мер�8000000000:90:237:0187)�із�земель�
ом�-

нальної�власності�територіальної�ромади�міс-

та�Києва�для�обсл�ов�вання�житловоо�б�-

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

Лермонтова,�68-���Дарниць
ом��районі�м.�Ки-

єва�(
атеорія�земель —�землі�житлової�та�ро-

мадсь
ої�заб�дови,�справа�№�П-9265).

2.�Громадянин��Рабанов��Владислав��Іса
о-

вич�:

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

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

о�
оде
с��У
раїни.

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


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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

ції�чи�новоо�б�дівництва�питання�оформлен-

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

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

чинним�за
онодавством�У
раїни.

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

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

навчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

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

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

��випад
ах,�встановлених�за
онодавством.

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

в��становленом��поряд
�.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

пинено���випад
ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельноо�
оде
с��У
раїни.

4.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�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

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) та відповідно до статей 9, 92, 117, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
враховуючи звернення адміністрації Державної прикордонної служби України від 14.09.2010 № 0.63�14989/0/6�
10, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянці Горковенко Альоні Олександрівні 
у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Вітавській, 45�б у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 848/1712 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз�
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ведення�земельної�ділян
и�ромадянці�Гор
овен-


о�Альоні�Оле
сандрівні�для�б�дівництва�та�об-

сл�ов�вання�житловоо�б�дин
�,�осподарсь
их

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вітавсь
ій,�45-б���Го-

досіївсь
ом��районі�м.�Києва�(
атеорія�земель—

землі�житлової�та�ромадсь
ої�заб�дови,�справа

№�А-12593).

2.�Передати�ромадянці�Гор
овен
о�Альоні

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

о�рішення,���власність�земельн��ділян
��площею

0,0906� а� (
адастровий� номер
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Про передачу громадянці Гріценко Вікторії Василівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Московській, 28�л у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 849/1713 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ведення�земельної�ділян
и�ромадянці�Гріцен
о

Ві
торії�Василівні�для�б�дівництва�та�обсл�ов�-

вання�житловоо�б�дин
�,�осподарсь
их�б�ді-

вель�і�спор�д�на�в�л.�Мос
овсь
ій,�28-л���Соло-

м’янсь
ом��районі�м.�Києва�(
атеорія�земель—

землі�житлової�та�ромадсь
ої�заб�дови,�справа

А-11589).

2.�Передати�ромадянці�Гріцен
о�Ві
торії�Ва-

силівні,�за��мови�ви
онання�п�н
т��3�цьоо�рі-

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

площею� 0,0798� а� (
адастровий� номер

8000000000:72:541:0071)�для�б�дівництва�та�об-

сл�ов�вання�житловоо�б�дин
�,�осподарсь
их

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Мос
овсь
ій,�28-л���Со-

лом’янсь
ом��районі�м.�Києва�із�земель�
ом�-

нальної�власності�територіальної�ромади�міста

Києва.

3.�Громадянці�Гріцен
о�Ві
торії�Василівні:

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

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

ноо�
оде
с��У
раїни.

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

дання�нових,�ре
онстр�
ції�та�е
спл�атації�існ�-

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

межах�земельної�ділян
и.

3.3.�Питання�пайової��часті�вирішити�відповід-

но�до�за
онодавства.

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

ловноо��правління�містоб�д�вання,�архіте
т�ри

та�дизайн��місь
оо�середовища�від�24.06.2010

№19-7791,�Державноо��правління�охорони�нав-


олишньоо�природноо�середовища�в�м.�Києві

від�02.03.2011�№ 05-08/591.

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

�становленом��поряд
�.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян
����поряд
�,

встановленом��За
оном�У
раїни�«Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно�та

їх�обтяжень».

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

лян
и�зідно�з�містоб�дівними��мовами�і�обме-

женнями�щодо�заб�дови�та�до
�ментами,�що�да-

ють�право�на�ви
онання�підотовчих�та�б�дівель-

них�робіт,�одержаними�в��становленом��за
оно-

давством�поряд
�

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

право�власності�на�землю�може�б�ти�припинено

��випад
ах,�передбачених�статтями�140,�143�Зе-

мельноо�
оде
с��У
раїни.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення�по-


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

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

ле
орист�вання.
Київський міський голова В. Кличко

Про передачу громадянину Агеєву Віктору Васильовичу 
у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Передовій, 33�г у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 850/1714 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз�
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое
т�земле�строю�щодо

відведення�ромадянин��Аеєв��Ві
тор��Васи-

льович��земельної�ділян
и�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин
�,�осподар-

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

33-���Голосіївсь
ом��районі�м.�Києва�(
атео-

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

заб�дови,�справа�№�А-18412).

2.�Передати�ромадянин��Аеєв��Ві
тор��Ва-

сильович�,�за��мови�ви
онання�п�н
т��3�цьо-

о�рішення,���власність�земельн��ділян
��пло-

щею� 0,0909� а� (
адастровий� номер

8000000000:90:125:0062)�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин
�,�осподар-

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

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


ом�нальної�власності�територіальної�рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянин��Аеєв��Ві
тор��Васильович�:

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

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

ноо�
оде
с��У
раїни.

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

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

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

що�дають�право�на�ви
онання�підотовчих�та�б�-

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

м��за
онодавством�поряд
�.

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


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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян
и.

8000000000:90:044:0087)�для�б�дівництва�та�об-

сл�ов�вання�житловоо�б�дин
�,�осподарсь
их

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вітавсь
ій,�45-б���Го-

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

ної�власності�територіальної�ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Гор
овен
о�Альоні�Оле
сандрівні:

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

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

ноо�
оде
с��У
раїни.

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

лян
и�зідно�з�містоб�дівними��мовами�і�обме-

женнями�щодо�заб�дови�та�до
�ментами,�що�да-

ють�право�на�ви
онання�підотовчих�та�б�дівель-

них�робіт,�одержаними�в��становленом��за
оно-

давством�поряд
�.

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

дання�нових,�ремонт��та�е
спл�атації�існ�ючих

інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знаходяться�в

межах�земельної�ділян
и.

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

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

чоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації)�доовор��про�пайо-

в���часть�виріш�вати�в�поряд
��та���випад
ах,

встановлених�за
онодавством.

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

ловноо��правління�містоб�д�вання,�архіте
т�ри

та�дизайн��місь
оо�середовища�від�20.09.2007

№19-10049,�Київсь
ої�місь
ої�санітарно-епідемі-

олоічної�станції�від�27.07.2012�№4668,�Держав-

ноо��правління�охорони�нав
олишньоо�природ-

ноо�середовища�в�м.�Києві�від�01.08.2012�№05-

08/5152,�Головноо��правління�земельних�рес�р-

сів�від�31.10.2012�№ 05-9216.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян
����поряд
�,

встановленом��За
оном�У
раїни�«Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно�та

їх�обтяжень».

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

право�власності�на�землю�може�б�ти�припинено

��випад
ах,�передбачених�статтями�140,�143�Зе-

мельноо�
оде
с��У
раїни.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�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

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

відно�до�за
онодавства.

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

ловноо��правління�містоб�д�вання,�архіте
т�-

ри�та�дизайн��місь
оо�середовища�від�15.10.2010

№ 19-11778,�Державноо��правління�охорони

нав
олишньоо�природноо�середовища�в�м.�Ки-

єві�від�24.03.2011�№ 05-08/1563,�Головноо

�правління�Держземаентства���м.�Києві�від

02.04.2014�№ 8-26-0.31-1564/2-14�та�Голов-

ноо��правління�земельних�рес�рсів�від�30.11.2011

№ 05-7631.

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

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


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

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

майно�та�їх�обтяжень».

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

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

пинено���випад
ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельноо�
оде
с��У
раїни.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

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

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

земле
орист�вання.
Київський міський голова В. Кличко

Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді закритого
акціонерного товариства «Науково�дослідний інститут «Вектор»

на вул. Рилєєва, 10�а у Подільському районі м. Києва, внесення
змін до договору оренди земельної ділянки від 27.11.2007 
№ 85�6�00361 та передачу земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС» для експлуатації 
та обслуговування адміністративно�виробничих будівель 

на вул. Рилєєва, 10�а у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради №906/1770 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 79�1, 83, 93, 116, 120, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 30 Закону Укра�
їни «Про оренду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», пункту 3 прикінцевих та перехідних по�
ложень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе�
мель державної та комунальної власності», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поді�
лу земельної ділянки, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, враховуючи звернення ПРИ�
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО�ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «ВЕКТОР» від 03.10.2014 № К�23278,
товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС» від 17.04.2014 № К�22664, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поодити�поділ�земельної�ділян
и�
ом�наль-

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

єва�площею�0,9179�а�(
адастровий�номер

8000000000:85:242:0020)�на�в�л.�Рилєєва,�10-а

��Подільсь
ом��районі�м.�Києва,�що�переб�ває

в�оренді�за
ритоо�а
ціонерноо�товариства�«На-

�
ово-дослідний�інстит�т�«Ве
тор»�на�підставі

доовор��оренди�земельної�ділян
и,�зареєстро-

ваноо�в�
низі�записів�державної�реєстрації�до-

оворів�оренди�землі�від�27.11.2007�№ 85-6-

00361,�на�сформовані�в�межах�
атеорії�земель

житлової�та�ромадсь
ої�заб�дови�земельні�ді-

лян
и�для�ре
онстр�
ції,�е
спл�атації�та�обсл�-

ов�вання�розташованих�на�цій�земельній�ділян-

ці�адміністративних�б�дівель�з�правом�подаль-

шоо�б�дівництва�офісно-діловоо�центр��в�час-

тині�неосвоєних�під�заб�дов��земель�на�в�л.�Ри-

лєєва,�10-а���Подільсь
ом��районі�м.�Києва,�а

саме:

земельн��ділян
��площею�0,7148�а�(
адас-

тровий�номер�8000000000:85:242:0101);

земельн��ділян
��площею�0,2031�а�(
адас-

тровий�номер�8000000000:85:242:0102)�справа

А-21327,�
лопотання�№�К-23278�від�03.10.2014).

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

ної�ділян
и,�зареєстрованоо�в�
низі�записів�дер-

жавної�реєстрації�дооворів�оренди�землі�від

27.11.2007�№ 85-6-00361,�залишивши�в�оренді

ПРИВАТНОГО�АКЦІОНЕРНОГО�ТОВАРИСТВА

«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ�ІНСТИТУТ�«ВЕКТОР»�до

28.11.2018�земельн��ділян
��площею�0,7148�а

(
адастровий�номер�8000000000:85:242:0101)

для�ре
онстр�
ції,�е
спл�атації�та�обсл�ов�ван-

ня�розташованих�на�цій�земельній�ділянці�адмі-

ністративних�б�дівель�з�правом�подальшоо�б�-

дівництва�офісно-діловоо�центр��в�частині�не-

освоєних�під�заб�дов��земель�на�в�л.�Рилєєва,�

10-а���Подільсь
ом��районі�м.�Києва.

3.�Земельн��ділян
��площею�0,2031�а�(
адас-

тровий�номер�8000000000:85:242:0102)�зарах�-

вати�до�земель�запас��житлової�та�ромадсь
ої

заб�дови.

4.�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ�ІНСТИТУТ�«ВЕК-

ТОР»���місячний�термін�надати�до�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо�оран��Ки-

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

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

ством,�необхідні�для��
ладання�доовор��про

внесення�змін�до�доовор��оренди�земельної�ді-

лян
и,�зареєстрованоо�в�
низі�записів�держав-

ної�реєстрації�дооворів�оренди�землі�від�27.11.2007

№ 85-6-00361.

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

ведення�земельної�ділян
и�товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�«ІНФОКС»�для�обсл�о-

в�вання�та�е
спл�атації�адміністративно-вироб-

ничих�б�дівель�на�в�л.�Рилєєва,�10-а���Поділь-

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

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

від�03.06.2015�№ 01015-177174-014,�справа�Д-

7041).

6.�Передати�товариств��з�обмеженою�відпо-

відальністю�«ІНФОКС»,�за��мови�ви
онання�п�н
-

т��7�цьоо�рішення,�в�оренд��на�25�ро
ів�земель-

н��ділян
��площею�0,3209�а�(
адастровий�номер

8000000000:85:242:0112,�витя�з�Державноо

земельноо�
адастр��про�земельн��ділян
��від

05.02.2015�№�НВ-8000156592015)�для�обсл�о-

в�вання�та�е
спл�атації�адміністративно-вироб-

ничих�б�дівель�на�в�л.�Рилєєва,�10-а���Поділь-

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

власності�територіальної�ромади�міста�Києва��

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

(доовори�
�півлі-продаж��нер�хомоо�майна

від�03.07.2013�№№ 995,�998).

7.�Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«ІНФОКС»:

7.1.�Ви
он�вати�обов’яз
и�земле
орист�вача

відповідно�до�вимо�статті�96�Земельноо�
о-

де
с��У
раїни.

7.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо�оран��Ки-

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

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


онодавством,�необхідні�для��
ладання�доово-

р��оренди�земельної�ділян
и.

7.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про
ла-

дання�нових,�ремонт��та�е
спл�атації�існ�ючих

інженерних�мереж�та�спор�д,�що�знаходяться�в

межах�земельної�ділян
и.

7.4.�Питання�пайової��часті�та��
ладання�з�Де-

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

о�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації)�доовор��про�пайо-

в���часть�виріш�вати�в�поряд
��та���випад
ах,

встановлених�за
онодавством.

7.5.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені�в�листах�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте
т�ри�від

11.07.2014�№ 7023/0/12/19-14�та�Головноо

�правління�Держземаентства���м.�Києві�від

30.01.2015�№ 19-26-0.3-1441/2-15,�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�від�30.04.2015�№057041-

7684.

7.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати�в

�становленом��поряд
�.

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

ристання�земельних�діляно
�не�за�цільовим�при-

значенням�тяне�за�собою�припинення�права�
о-

рист�вання�ними�відповідно�до�вимо�статей

141,�143�Земельноо�
оде
с��У
раїни.

9.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�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
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 09.10.2014 № 300/300 «Про передачу ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОФІСНИЙ ЦЕНТР 

«ПОЗНЯКИ» земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування адміністративної будівлі 

на вул. Драгоманова, 31�з у Дарницькому районі м. Києва»
Рішення Київської міської ради №914/1778 від 23 липня 2015 року

Відповідно до пункту 5 статті 20 Земельного кодексу України, враховуючи лист Департаменту містобуду�
вання та архітектури від 15.06.2015 № 73 64/0/12/19�15 та розглянувши технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь
ої�місь-


ої�ради�від�09.10.2014�№ 300/300�«Про�пере-

дач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ОФІСНИЙ�ЦЕНТР�«ПОЗНЯКИ»�зе-

мельної�ділян
и�для�б�дівництва,�е
спл�атації

та�обсл�ов�вання�адміністративної�б�дівлі�на

в�л.�Драоманова,�31-з���Дарниць
ом��райо-

ні�м.�Києва»�(справа�Д-7077),�а�саме:

— слова�«адміністративної�б�дівлі»�заміни-

ти�словами�«житлово-отельноо�
омпле
с�».

2.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ОФІСНИЙ�ЦЕНТР�«ПОЗНЯКИ»:

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

ча�відповідно�до�вимо�статті�96�Земельноо


оде
с��У
раїни.

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

мент��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо�ора-

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

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

ним�за
онодавством,�необхідні�для��
ладання

доовор��оренди�земельної�ділян
и.

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


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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян
и.

2.4.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені�в�листі�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте
т�ри�від

15.06.2015�№ 7364/0/12/19-15.

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

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

навчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

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

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

��випад
ах,�встановлених�за
онодавством.

3.�Попередити�власни
а�земельних�діляно
,

що�ви
ористання�землі�не�за�цільовим�призна-

ченням�тяне�за�собою�припинення�права�влас-

ності�на�неї�відповідно�до�вимо�статей�140,

143�Земельноо�
оде
с��У
раїни.

4.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�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 припинення договору оренди земельної ділянки на вул.
Сімферопольській, 13�а у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради №915/1779 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі»,

пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із за�
кінченням строку договору оренди земельної ділянки від 06.02.2008 № 63�6�00475 на який його було укла�
дено, та втратою орендарем переважного права на укладення договору оренди земельної ділянки на новий
строк (поновлення договору оренди землі) у зв’язку з відсутністю його повідомлення у встановлені законом
та договором строки про намір поновити договір оренди земельної ділянки, враховуючи витяг з протоколу
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористу�
вання № 1 від 20.01.2015, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Вважати�припиненим�доовір�оренди�зе-

мельної�ділян
и�площею�0,2671�а�(
адастро-

вий�номер�8000000000:63:264:0015)�на�в�л.

Сімферопольсь
ій,�13-а���Дарниць
ом��райо-

ні�м.�Києва�від�06.02.2008�№ 63-6-00475,

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

дочірнім�підприємством�«Домоб�дівельний


омбінат�«КРЕДО»�на�підставі�рішення�Київ-

сь
ої�місь
ої�ради�від�06.10.2005�№ 72/3536

«Про�передач��дочірньом��підприємств��«До-

моб�дівельний�
омбінат�«КРЕДО»�земельної

ділян
и�для�б�дівництва�стартовоо�
омпен-

саційноо�житловоо�б�дин
��з�підземним

пар
іном�на�в�л.�Сімферопольсь
ій,�13-а��

Дарниць
ом��районі�м.�Києва»�та�рішення

осподарсь
оо�с�д��м.�Києва�від�24.12.2007

№ 30/492.

2.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви
онав-

чоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації)�проінформ�-

вати�дочірнє�підприємство�«Домоб�дівельний


омбінат�«КРЕДО»�про�прийняття�цьоо�рішен-

ня.

3.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�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 зміну виду використання земельної ділянки 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАСМУС» 

для будівництва та експлуатації офісно�житлового комплексу 
з блоком соціально�громадського призначення та паркінгом 
на просп. Перемоги, 5�б у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради №917/1781 від 23 липня 2015 року
Відповідно до частини п’ятої статті 20 Земельного кодексу України, враховуючи лист Департаменту місто�

будування та архітектури від 27.05.2015 № 6492/0/12/19�15, розглянувши лист ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАСМУС» від 18.06.2015 № 180615�025 та технічну документацію із землеустрою щодо вста�
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«РАСМУС»�змінити�вид

ви
ористання�земельної�ділян
и�площею�0,5363

а�(
адастровий�номер�8000000000:88:168:0039)

на�просп.�Перемои,�5-б���Шевчен
івсь
ом�

районі�м.�Києва,�право�власності�на�я
��посвід-

чено�витяом�з�Державноо�реєстр��речових

прав�на�нер�хоме�майно�про�реєстрацію�пра-

ва�власності�від�02.04.2014�№ 19921315,�та

дозволити�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«РАСМУС»�ви
ористов�вати

цю�ділян
��для�б�дівництва�та�е
спл�атації�офіс-

но-житловоо�
омпле
с��з�бло
ом�соціально-

ромадсь
оо�призначення�та�пар
іном�(спра-

ва�А-21624).

2.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«РАСМУС»:

2.1.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені�в�листі�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте
т�ри�від

27.05.2015�№ 6492/0/12/19-15.

Про зміну виду використання та внесення змін до договору
оренди земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА УКРТОРГ» 
на вул. Академіка Глушкова, 9�б у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради №918/1782 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 20, 93 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж зе�
мельної ділянки в натурі (на місцевості), враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ�
НІСТЮ «ФІРМА УКРТОРГ» від 08.06.2015 № А�21629, від 11.06.2015 № 25�15, висновок Департаменту містобу�
дування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 18.05.2015 № 5982/0/12/19�15, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Змінити�вид�ви
ористання�земельної�ді-

лян
и�площею�1,7445�а�(
адастровий�номер

8000000000:79:392:0029)�на�в�л.�А
адемі
а

Гл�ш
ова,�9-б���Голосіївсь
ом��районі�м.�Києва,

я
а�переб�ває�в�оренді�ТОВАРИСТВА�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ФІРМА�УКР-

ТОРГ»,�право�
орист�вання�я
ою�посвідчено

доовором�оренди�земельної�ділян
и�від

02.11.2007�№ 79-6-00550�(з��рах�ванням�до-

дат
ової��оди�до�доовор��від�27.03.2012�№ 79-

6-00849),�та�дозволити�її�ви
ористання�для�б�-

дівництва�та�е
спл�атації�житлових�б�дин
ів�з

приміщеннями�соціально-ромадсь
оо�при-

значення�та�пар
іном.

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

ної�ділян
и�від�02.11.2007�№ 79-6-00550�(з��ра-

х�ванням�додат
ової��оди�до�доовор��від

27.03.2012�№ 79-6-00849)�площею�1,7445�а�(
а-

дастровий�номер�8000000000:79:392:0029),

�
ладеноо�між�Київсь
ою�місь
ою�радою�та

ТОВАРИСТВОМ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«ФІРМА�УКРТОРГ»�на�підставі�рішення

Київсь
ої�місь
ої�ради�від�15.03.2007�№ 339/1000

«Про�передач����
орот
остро
ов��оренд��земель-

ної�ділян
и�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Фірма�У
ртор»�для�б�дівництва,

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

ховоо�аража�на�просп.�А
адемі
а�Гл�ш
ова,

9-б���Голосіївсь
ом��районі�м.�Києва»,�а�саме:

— підп�н
т�3.1�п�н
т��3�доовор��ви
ласти

в�та
ій�реда
ції:�«Доовір��
ладено�до�03.11.2020

ро
�»�(справа�№�А-21629).

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

плати,�визначеної�в�дооворі�оренди�земель-

ної�ділян
и�від�02.11.2007�№ 79-6-00550�(з

�рах�ванням�додат
ової��оди�до�доовор�

від�27.03.2012�№ 79-6-00849),�підляає�при-

веденню���відповідність�до�норм�за
онодав-

ства.

4.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ФІРМА�УКРТОРГ»:

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

мент��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо�ора-

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

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

ним�за
онодавством,�для��
ладання�додат
о-

вої��оди�про�внесення�змін�до�доовор��орен-

ди�земельної�ділян
и�від�02.11.2007�№ 79-6-00550

(з��рах�ванням�додат
ової��оди�до�доовор�

від�27.03.2012�№ 79-6-00849).

4.2.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені���листі�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте
т�ри�ви-


онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

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

18.05.2015�№ 5982/0/12/19-15.

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

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

навчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

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

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

��випад
ах,�встановлених�за
онодавством.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�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 розірвання договорів оренди земельних ділянок 
від 08.12.2003 № 66�6�00120 та від 28.12.2004 № 66�6�00216, 

надання згоди на поділ та об’єднання цих ділянок та надання
дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення

земельних ділянок на вул. Юрія Шумського у Дніпровському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради №919/1783 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 791, 93, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де�

яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», статті
56 Закону України «Про землеустрій», статей 31, 32 Закону України «Про оренду землі», розглянувши листи
товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАПАРК» від 16.07.2015 № 16/07/15�1, № 16/07/15�2, клопо�
тання Київської міської школи вищої спортивної майстерності та комунального підприємства по утриман�
ню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�за�зодою�сторін�доовори�орен-

ди�земельних�діляно
,��
ладені�між�Київсь
ою

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

відповідальністю�«АКВАПАРК»,�а�саме:

— доовір�оренди�земельної�ділян
и�від

08.12.2003�№ 66-6-00120�площею�4,8349�а

(
адастровий�номер�8000000000:90:137:0076)

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

ня�житлово-отельноо�
омпле
с��зі�спортив-

но-розважальним�центром�на�в�л.�Юрія�Ш�м-

сь
оо���Дніпровсь
ом��районі�м.�Києва,��
ла-

дений�на�підставі�п�н
т��3�рішення�Київсь
ої

місь
ої�ради�від�10.07.2003�№ 638-5/798�«Про

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

пинення�права�
орист�вання�землею»;

— доовір�оренди�земельної�ділян
и�від

28.12.2004�№ 66-6-00216�площею�0,9100�а

(
адастровий�номер�8000000000:90:137:0081)

для�завершення�б�дівництва�та�ре
онстр�
ції

�чбово-трен�вальноо�плавальноо�басейн��з

подальшою�е
спл�атацією�та�обсл�ов�ванням

житлово-отельноо�
омпле
с��зі�спортивно-

розважальним�центром�на�в�л.�Юрія�Ш�мсь
о-

о���Дніпровсь
ом��районі�м.�Києва,��
ладе-

ний�на�підставі�п�н
т��45�рішення�Київсь
ої

місь
ої�ради�від�25.09.2003�№ 31/905�«Про�на-

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

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

ноо�
оде
с��У
раїни.

2.3.�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.

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

відно�до�за
онодавства.

2.5.�У�випад
��необхідності�зміни�цільовоо

призначення�земельних�діляно
�отримати�до-

звіл�Київсь
ої�місь
ої�ради�відповідно�до�стат-

ті�20�Земельноо�
оде
с��У
раїни.

3.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

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

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

земле
орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді 
обслуговуючого кооперативу садово�дачного товариства

«СТАДНЕ» для ведення колективного садівництва в мікрорайоні
Осокорки у Дарницькому районі міста Києва та передачі 

громадянам, членам обслуговуючого кооперативу садово�
дачного товариства «СТАДНЕ», у приватну власність земельних
ділянок для ведення колективного садівництва у Дарницькому

районі міста Києва
Рішення Київської міської ради №908/1772 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 35, 791, 81, 83, 93, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, статті 56 Закону Укра�
їни «Про землеустрій», статей 30, 31 Закону України «Про оренду землі», 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», розглянувши технічну
документацію із землеустрою щодо поділу земельних ділянок та враховуючи звернення обслуговуючого ко�
оперативу садово�дачного товариства «СТАДНЕ» щодо поділу земельної ділянки від 05.09.2014 № 3362, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

пинення�права�
орист�вання�землею»�(спра-

ва�А-21753).

2.�Віднести�земельні�ділян
и,�зазначені�в

п�н
ті�1�цьоо�рішення,�до�земель�запас��жит-

лової�та�ромадсь
ої�заб�дови.

3.�Надати�зод��на�поділ�та�об’єднання�зе-

мельних�діляно
,�зазначених���п�н
ті�1�цьоо�рі-

шення,�зідно�з�планом-схемою�(додато
�№ 1

до�рішення).

4.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое
-

тів�земле�строю�щодо�відведення�земель-

них� діляно
� в� постійне� 
орист�вання�

на�в�л.�Юрія�Ш�мсь
оо���Дніпровсь
ом�

районі�м.�Києва,�сформованих�відповідно�до

п�н
т��3�цьоо�рішення,�із�земель�
ом�наль-

ної�власності�територіальної�ромади�міста

Києва,�а�саме:

— Київсь
ій�місь
ій�ш
олі�вищої�спортивної

майстерності�орієнтовною�площею�1,60�а�для

розміщення�стадіон��та�спортивних�спор�д

зідно�з�планом-схемою�(додато
�№ 2�до�рі-

шення,�справа�К-25086);

— 
ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Дніпровсь
оо�район�

м.�Києва�орієнтовною�площею�1,60�а�для�влаш-

т�вання�спортивно-оздоровчоо�пар
��зідно

з�планом-схемою�(додато
�№ 3�до�рішення,

справа�К-25087).

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�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 розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 05.03.2010 № 75�6�00486, укладеного між Київською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«Сетінвестгруп» на підставі рішення Київської міської ради 

від 27.12.2007 № 1554/4387 та на виконання рішення 
господарського суду м. Києва від 08.09.2008 № 17/321

Рішення Київської міської ради №920/1784 від 23 липня 2015 року
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 9, 141 Земельного кодек�

су України, статтею 32 Закону України «Про оренду землі», статтею 188 Господарського кодексу України та
статтею 416 Цивільного кодексу України, пунктом 8.4 договору оренди земельної ділянки від 05.03.2010 
№ 75�6�00486 та тим, що товариством з обмеженою відповідальністю «Сетінвестгруп» не виконано умов пунк�
ту 8.4 договору оренди, а саме: земельна ділянка 8 років використовується не за цільовим призначенням, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�доовір�оренди�земельної�ді-

лян
и�від�05.03.2010�№ 75-6-00486�(
адастро-

вий�номер�8000000000:75:049:0024)�площею

0,7313�а�для�б�дівництва,�е
спл�атації�та�об-

сл�ов�вання�житловоо�б�дин
��з�вб�довано-

приб�дованими�приміщеннями�соціально-по-

б�товоо� призначення� та� пар
іном� на�

в�л.�Феодори�П�шиної���Святошинсь
ом��райо-

ні�м.�Києва,��
ладений�між�Київсь
ою�місь
ою

радою�та�товариством�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Сетінвестр�п»�на�підставі�рішен-

ня� Київсь
ої� місь
ої� ради� від� 27.12.2007

№ 1554/4387�«Про�передач��товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«Сетінвестр�п»�зе-

мельної�ділян
и�для�б�дівництва,�е
спл�атації

та�обсл�ов�вання�житловоо�б�дин
��з�вб�-

довано-приб�дованими�приміщеннями�соці-

ально-поб�товоо�призначення�та�пар
іном

на�в�л.�Феодори�П�шиної���Святошинсь
ом�

районі�м.�Києва»�та�на�ви
онання�рішення�ос-

подарсь
оо�с�д��м.�Києва�від�08.09.2008

№ 17/321.

2.�Ви
онавчом��оран��Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�(Київсь
ій�місь
ій�державній�адміністрації):

2.1.�Надіслати�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«Сетінвестр�п»�пропозицію�ро-

зірвати�доовір�оренди�земельної�ділян
и�від

05.03.2010�№ 75-6-00486.

2.2.�У�разі�незоди�товариства�з�обмеженою

відповідальністю�«Сетінвестр�п»�щодо�розі-

рвання�доовор��від�05.03.2010�№ 75-6-00486,

або���разі�неодержання�відповіді���двадцяти-

денний�стро
�після�одержання�пропозиції�про

розірвання�доовор��з��рах�ванням�час��по-

штовоо�обі�,�зверн�тися�до�осподарсь
оо

с�д��м.�Києва�з�позовною�вимоою�про�розі-

рвання� доовор�� оренди� від� 05.03.2010�

№ 75-6-00486.

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

єстрації�доовор��оренди�земельної�ділян-


и�від�05.03.2010�№ 75-6-00486,��
ладено-

о�між�Київсь
ою�місь
ою�радою�та�товари-

ством� з� обмеженою� відповідальністю�

«Сетінвестр�п».

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

ною�відповідальністю�«Сетінвестр�п»�про�прий-

няття�цьоо�рішення�та�про�те,�що�право�на�за-

б�дов��земельної�ділян
и�реаліз�ється�лише�її

власни
ом�або�
орист�вачем.

3.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�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

1.�Поодити�поділ�земельної�ділян
и�
ом�-

нальної�власності�територіальної�ромади�міс-

та�Києва�площею�71,1400�а�(
адастровий�но-

мер�8000000000:96:001:0502)�в�мі
рорайоні

Осо
ор
и�Дарниць
оо�район��міста�Києва,�що

переб�ває�в�оренді�обсл�ов�ючоо�
оопера-

тив��садово-дачноо�товариства�«СТАДНЕ»�на

підставі�доовор��оренди�земельної�ділян
и,

зареєстрованоо�в�
низі�записів�державної�ре-

єстрації�дооворів�оренди�землі�від�01.06.2010

№ 63-6-00587,�на�сформовані�в�межах�
ате-

орії�земель�сільсь
оосподарсь
оо�призна-

чення�земельні�ділян
и�для�ведення�
оле
тив-

ноо�садівництва�в�мі
рорайоні�Осо
ор
и�Дар-

ниць
оо�район��міста�Києва:

— ділян
��площею�0,1001�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:026:0027);

— ділян
��площею�0,0923�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:031:0015);

— ділян
��площею�0,1189�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:762:0001);

— ділян
��площею�0,0929�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:022:0042);

— ділян
��площею�0,1200�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:026:0025);

— ділян
��площею�0,1029�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:046:0031);

— ділян
��площею�0,0784�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:006:0015);

— ділян
��площею�0,0936�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:032:0027);

— ділян
��площею�0,0853�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:039:0021);

— ділян
��площею�0,0518�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:027:0014);

— ділян
��площею�0,0916�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:044:0025);

— ділян
��площею�0,0966�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:046:0028);

— ділян
��площею�0,0925�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:025:0134);

— ділян
��площею�0,1040�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:047:0028);

— ділян
��площею�0,1200�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:047:0029);

— ділян
��площею�0,0862�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:041:0030);

— ділян
��площею�0,0906�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:032:0028);

— ділян
��площею�0,0980�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:002:0028);

— ділян
��площею�0,1017�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:047:0027);

— ділян
��площею�0,0622�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:014:0010);

— ділян
��площею�0,0922�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:012:0022);

— ділян
��площею�0,0879�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:007:0020);

— ділян
��площею�0,1188�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:027:0010);

— ділян
��площею�0,1063�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:027:0011);

— ділян
��площею�0,0891�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:005:0029);

— ділян
��площею�0,0724�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:006:0014);

— ділян
��площею�0,1056�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:041:0033);

— ділян
��площею�0,0843�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:022:0043);

— ділян
��площею�0,0878�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:046:0027);

— ділян
��площею�0,0922�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:048:0030);

— ділян
��площею�0,0966�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:014:0011);

— ділян
��площею�0,0799�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:013:0013);

— ділян
��площею�0,0767�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:014:0012);

— ділян
��площею�0,1104�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:032:0030);

— ділян
��площею�0,0920�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:047:0026);

— ділян
��площею�0,1092�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:032:0029);

— ділян
��площею�0,0910�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:031:0016);

— ділян
��площею�0,0622�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:049:0035);

— ділян
��площею�0,1071�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:046:0030);

— ділян
��площею�0,0953�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:025:0033);

— ділян
��площею�0,1024�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:013:0011);

— ділян
��площею�0,1200�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:022:0044);

— ділян
��площею�0,0892�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:049:0031);

— ділян
��площею�0,0848�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:003:0006);

— ділян
��площею�0,0894�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:031:0018);

— ділян
��площею�0,0874�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:030:0016);

— ділян
��площею�0,1009�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:048:0031);

— ділян
��площею�0,0817�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:005:0031);

— ділян
��площею�0,0698�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:003:0005);

— ділян
��площею�0,0784�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:006:0013);

— ділян
��площею�0,1200�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:047:0031);

— ділян
��площею�0,0704�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:041:0032);

— ділян
��площею�0,1200�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:022:0049);

— ділян
��площею�0,0854�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:031:0019);

— ділян
��площею�0,0868�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:002:0027);

— ділян
��площею�0,0863�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:030:0017);

— ділян
��площею�0,0938�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:005:0032);

— ділян
��площею�0,0970�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:048:0033);

— ділян
��площею�0,0930�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:001:0125);

— ділян
��площею�0,0683�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:762:0002);

— ділян
��площею�0,1200�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:002:0030);

— ділян
��площею�0,1200�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:002:0029);

— ділян
��площею�0,1080�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:049:0030);

— ділян
��площею�0,0866�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:013:0012);

— ділян
��площею�0,0883�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:005:0030);

— ділян
��площею�0,0851�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:040:0055);

— ділян
��площею�0,0872�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:012:0023);

— ділян
��площею�0,0855�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:012:0024);

— ділян
��площею�0,0929�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:004:0037);

— ділян
��площею�0,0864�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:004:0038);

— ділян
��площею�0,0763�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:014:0013);

— ділян
��площею�0,0629�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:001:0506);

— ділян
��площею�0,0378�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:026:0035);

— ділян
��площею�0,0811�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:026:0036);

— ділян
��площею�38,2599�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:040:0505);

— ділян
��площею�0,1109�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:029:0011);

— ділян
��площею�0,0915�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:045:0032);

— ділян
��площею�0,0870�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:045:0033);

— ділян
��площею�0,0867�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:031:0020);

— ділян
��площею�0,0832�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:031:0022);

— ділян
��площею�0,0825�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:032:0026);

— ділян
��площею�0,0809�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:031:0021);

— ділян
��площею�0,0966�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:046:0033);

— ділян
��площею�0,2802�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:002:0082);

— ділян
��площею�0,1544�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:002:0033);

— ділян
��площею�0,3292�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:002:0032);

— ділян
��площею�0,1916�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:002:0031);

— ділян
��площею�0,3442�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:007:0022);

— ділян
��площею�0,1683�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:007:0019);

— ділян
��площею�0,1844�а�(
адастровий
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СПИСОК
громадян, членів Обслуговуючого кооперативу садово�дачного товариства

«СТАДНЕ», яким передають у приватну власність земельні ділянки 
для ведення колективного садівництва

№
п/п

Кадастровий
номер ділянки

Прізвище, ім'я
та по батькові

Місце розташування земельної ділянки Площа
земель�ної
ділянки, га

Обмеження
щодо викорис�
тання земель�
ної ділянки

При�
мітка

1 2 3 4 5 6 7

1 8000000000:
96:026:0027

Матвійчук Ігор
Леонідович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", вул.
Північно�Степова, № 40

0,1001

номер�8000000000:96:007:0021);

— ділян
��площею�0,1913�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:001:0127);

— ділян
��площею�0,1543�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:011:0013);

— ділян
��площею�0,1143�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:011:0014);

— ділян
��площею�0,2865�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:011:0015);

— ділян
��площею�0,4052�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:013:0010);

— ділян
��площею�0,0689�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:014:0103);

— ділян
��площею�0,0778�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:014:0106);

— ділян
��площею�0,0901�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:032:0108);

— ділян
��площею�0,0875�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:039:0110);

— ділян
��площею�0,0935�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:039:0102);

— ділян
��площею�0,0946�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:038:0003);

— ділян
��площею�0,1047�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:039:0117);

— ділян
��площею�0,0947�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:032:0103);

— ділян
��площею�0,1511�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:040:0056);

— ділян
��площею�0,1000�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:040:0124);

— ділян
��площею�0,1045�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:003:0104);

— ділян
��площею�0,1990�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:004:0035);

— ділян
��площею�0,0954�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:005:0028);

— ділян
��площею�0,0949�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:007:0105);

— ділян
��площею�0,0897�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:007:0111);

— ділян
��площею�0,0837�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:005:0127);

— ділян
��площею�0,0797�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:006:0112);

— ділян
��площею�0,2773�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:001:0026);

— ділян
��площею�0,3813�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:004:0036);

— ділян
��площею�0,0858�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:005:0124);

— ділян
��площею�0,4547�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:006:0016);

— ділян
��площею�0,0287�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:012:0119);

— ділян
��площею�0,1721�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:012:0120);

— ділян
��площею�0,5491�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:012:0021);

— ділян
��площею�0,3444�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:011:0016);

— ділян
��площею�0,7117�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:022:0045);

— ділян
��площею�0,2542�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:022:0046);

— ділян
��площею�0,0495�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:022:0115);

— ділян
��площею�0,3883�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:022:0047);

— ділян
��площею�0,2275�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:029:0012);

— ділян
��площею�0,0888�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:030:0111);

— ділян
��площею�0,0882�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:030:0102);

— ділян
��площею�0,1749�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:031:0017);

— ділян
��площею�0,1976�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:029:0010);

— ділян
��площею�0,0914�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:030:0103);

— ділян
��площею�0,1926�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:030:0015);

— ділян
��площею�0,1770�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:031:0023);

— ділян
��площею�0,2034�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:032:0022);

— ділян
��площею�0,1724�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:039:0020);

— ділян
��площею�0,2979�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:040:0057);

— ділян
��площею�0,0679�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:040:0141);

— ділян
��площею�0,0848�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:040:0152);

— ділян
��площею�0,0785�Га�(
адастровий

номер�8000000000:96:040:0134);

— ділян
��площею�0,0812�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:040:0137);

— ділян
��площею�0,0742�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:040:0108);

— ділян
��площею�0,1917�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:040:0058);

— ділян
��площею�0,1838�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:040:0060);

— ділян
��площею�0,1656�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:040:0059);

— ділян
��площею�0,2804�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:041:0031);

— ділян
��площею�0,2744�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:041:0034);

— ділян
��площею�0,0868�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:041:0204);

— ділян
��площею�0,0970�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:041:0202);

— ділян
��площею�0,0900�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:041:0201);

— ділян
��площею�0,0910�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:031:0102);

— ділян
��площею�0,0872�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:032:0125);

— ділян
��площею�0,1024�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:044:0102);

— ділян
��площею�0,0748�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:044:0122);

— ділян
��площею�0,3700�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:044:0026);

— ділян
��площею�0,3895�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:044:0027);

— ділян
��площею�0,0942�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:045:0102);

— ділян
��площею�0,2566�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:045:0031);

— ділян
��площею�0,2735�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:045:0030);

— ділян
��площею�0,0894�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:045:0104);

— ділян
��площею�0,1122�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:045:0127);

— ділян
��площею�0,2004�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:046:0029);

— ділян
��площею�0,2065�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:045:0026);

— ділян
��площею�0,1109�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:046:0036);

— ділян
��площею�0,2148�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:046:0035);

— ділян
��площею�0,5610�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:046:0034);

— ділян
��площею�0,1895�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:046:0032);

— ділян
��площею�0,9223�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:047:0030);

— ділян
��площею�0,2374�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:047:0025);

— ділян
��площею�0,1914�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:048:0032);

— ділян
��площею�0,0903�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:048:0125);

— ділян
��площею�0,0944�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:048:0113);

— ділян
��площею�0,3830�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:049:0032);

— ділян
��площею�0,0800�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:049:0122);

— ділян
��площею�0,0733�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:049:0101);

— ділян
��площею�0,2346�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:049:0033);

— ділян
��площею�0,1328�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:049:0034);

— ділян
��площею�0,0524�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:022:0102);

— ділян
��площею�0,1488�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:022:0040);

— ділян
��площею�0,1070�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:022:0041);

— ділян
��площею�0,2331�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:022:0048);

— ділян
��площею�0,8637�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:023:0050);

— ділян
��площею�0,7102�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:023:0051);

— ділян
��площею�0,3825�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:024:0030);

— ділян
��площею�0,6082�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:024:0033);

— ділян
��площею�0,6633�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:025:0034);

— ділян
��площею�0,0744�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:025:0125);

— ділян
��площею�1,1342�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:025:0031);

— ділян
��площею�0,5603�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:025:0032);

— ділян
��площею�0,1127�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:026:0101);

— ділян
��площею�0,1850�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:026:0026);

— ділян
��площею�0,8881�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:026:0028);

— ділян
��площею�0,5181�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:026:0030);

— ділян
��площею�0,0490�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:027:0106);

— ділян
��площею�0,2233�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:027:0012);

— ділян
��площею�0,1244�а�(
адастровий

номер�8000000000:96:027:0013)

(заява�ДЦ�№ 1030-178823-014�від�16.06.2015,

справа�А-21359).

2.�Передати�ромадянам,�членам�обсл�о-

в�ючоо�
ооператив��садово-дачноо�товари-

ства�«СТАДНЕ»,�за��мови�ви
онання�п�н
т��3�цьо-

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

лян
и�заальною�площею�5,4003�а�для�веден-

ня�
оле
тивноо�садівництва�в�мі
рорайоні�Осо-


ор
и�Дарниць
оо�район��міста�Києва�(зідно

з�додат
ом�1)�за�рах�но
�земель,�вил�чених

зідно�з�п�н
том�1�цьоо�рішення�(
атеорія�зе-

мель —�землі�сільсь
оосподарсь
оо�призна-

чення).

3.�Громадянам,�членам�обсл�ов�ючоо�
о-

оператив��садово-дачноо�товариства�«СТАД-

НЕ»:

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

них�діляно
�відповідно�до�вимо�статті�91�Зе-

мельноо�
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�земельних�діляно
.

3.3.�У�разі�здійснення�б�дівництва�на�земель-

них�ділян
ах�садовоо�б�дин
��та�інших�необ-

хідних�б�дин
ів,�осподарсь
их�спор�д�тощо

питання�пайової��часті�та��
ладення�з�Депар-

таментом�е
ономі
и�та�інвестицій�ви
онавчо-

о�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації)�доовор��про�па-

йов���часть�виріш�вати�в�поряд
��та���випад-


ах,�встановлених�за
онодавством.

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

ції�прав�власності�на�земельні�ділян
и���поряд-


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

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

майно�та�їх�обтяжень».

3.5.�Попередити�власни
ів�земельних�діля-

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

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

них�статтями�140,�143�Земельноо�
оде
с�

У
раїни.

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

ної�ділян
и,�за��мови�ви
онання�п�н
т��5�цьо-

о�рішення,�зареєстрованоо�в�
низі�записів

державної�реєстрації�дооворів�оренди�землі�від

01.06.2010�№ 63-6-00587,�а�саме:�п�н
т�2.1

розділ��2�доовор��оренди�земельної�ділян
и

ви
ласти�в�та
ій�реда
ції:�«Об’є
том�оренди

відповідно�до�цьоо�доовор��є�земельні�ділян-


и�з�та
ими�хара
теристи
ами:

— місце�розташ�вання —�мі
рорайон�Осо-


ор
и���Дарниць
ом��районі�м.�Києва;

— розмір —�39,6329�(тридцять�дев’ять�цілих

і�шість�тисяч�триста�двадцять�дев’ять�десяти-

тисячних)�а;

— цільове�призначення —�для�ведення�
о-

ле
тивноо�садівництва;

— 
адастрові�номери:

8000000000:96:001:0125 —�0,0930�а;

8000000000:96:762:0002 —�0,0683�а;

8000000000:96:002:0030 —�0,1200�а;

8000000000:96:002:0029 —�0,1199�а;

8000000000:96:049:0030 —�0,1080�а;

8000000000:96:013:0012 —�0,0866�а;

8000000000:96:005:0030 —�0,0883�а;

8000000000:96:040:0055 —�0,0851�а;

8000000000:96:012:0023 —�0,0872�а;

8000000000:96:012:0024 —�0,0855�а;

8000000000:96:004:0037 —�0,0929�а;

8000000000:96:004:0038 —�0,0864�а;

8000000000:96:014:0013 —�0,0763�а;

8000000000:96:001:0506 —�0,0629�а;

8000000000:96:026:0035 —�0,0378�а;

8000000000:96:026:0036 —�0,0811�а;

8000000000:96:040:0505 —�38,2599�а».

5.�Обсл�ов�ючом��
ооператив��садово-дач-

ноо�товариства�«СТАДНЕ»:

5.1�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо�оран��Ки-

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

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

ством,�необхідні�для��
ладання�додат
ової��о-

ди�про�внесення�змін�до�доовор��оренди�земель-

ної�ділян
и,�сформованої���рез�льтаті�поділ��зе-

мельної�ділян
и�площею�71,1400�а�(
адастро-

вий�номер�8000000000:96:001:0502).

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

ча�відповідно�до�вимо�статті�96�Земельноо


оде
с��У
раїни.

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

відно�до�за
онодавства.

5.4.�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.

5.5.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені�в�листі�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте
т�ри�від

20.02.2015�№ 1481/0/12/19-15.

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

ції�чи�новоо�б�дівництва�питання�оформлен-

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

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

за
онодавством�У
раїни.

5.7.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд
�.

6. У�зв’яз
��з�передачею�земельних�діляно
�при-

пинити�обсл�ов�ючом��
ооператив��садово-

дачноо�товариства�«СТАДНЕ»�право�оренди

частини�земельної�ділян
и�площею�31,5071�а

в�мі
рорайоні�Осо
ор
и�Дарниць
оо�район�

міста�Києва�(нотаріально�засвідчена�зода�об-

сл�ов�ючоо�
ооператив��садово-дачноо�то-

вариства�«СТАДНЕ»�від�17.06.2015�№ 158),�що

переб�ває�в�оренді�обсл�ов�ючоо�
оопера-

тив��садово-дачноо�товариства�«СТАДНЕ»�на�під-

ставі�доовор��оренди�земельної�ділян
и,�заре-

єстрованоо�в�
низі�записів�державної�реєстра-

ції�дооворів�оренди�землі�від�01.06.2010�

№ 63-6-00587.

7.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

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

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

земле
орист�вання.
Київський міський голова В. Кличко
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2 8000000000:
96:031:0015

Карабчук Дмитро
Леонідович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Третій Лісостеповий, № 6

0,0923

3 8000000000:
96:762:0001

Москалик Богдан
Михайлович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
П'ятий Північно�Озерний, № 38

0,1189

4 8000000000:
96:022:0042

Дмитренко Наталія
Михайлівна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", вул.
Північно�Степова, № 6

0,0929

5 8000000000:
96:026:0025

Зборовський Михайло
Юрійович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", вул.
Північно�Степова, № 22

0,1200

6 8000000000:
96:046:0031

Берднікова Вероніка
Ігорівна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Четвертий Східно�Дальній, № 7

0,1029

7 8000000000:
96:006:0015

Мніщенко Юрій
Володимирович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Другий Північно�Озерний, № 6

0,0784

8 8000000000:
96:032:0027

Каменецький Максим
Станіславович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Третій Лісостеповий, № 17

0,0936

9 8000000000:
96:039:0021

Некіпєлова Анастасія
Ігорівна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
П'ятий Лісостеповий, № 8

0,0853

10 8000000000:
96:027:0014

Лещенко Людмила
Миколаївна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", вул. Тупик
Східно�Дальній, № 10

0,0518

11 8000000000:
96:044:0025

Сорока Володимир
Антонович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Перший Східно�Дальній, № 12

0,0916

12 8000000000:
96:046:0028.

Івановський Віктор
Петрович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Четвертий Східно�Дальній, № 3

0,0966

13 8000000000:
96:025:0134

Романько Володимир
Михайлович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", вул.
Північно�Степова, № 45

0,0925

14 8000000000:
96:047:0028

Красножон Олексій
Леонідович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
П'ятий Східно�Дальній, № 17

0,1040

15 8000000000:
96:047:0029

Солохіна Тетяна
Леонідівна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
П'ятий Східно�Дальній, № 15

0,1200

16 8000000000:
96:041:0030

Денисевич Анатолій
Леонідович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", вул. Друга
Озерна, № 32

0,0862

17 8000000000:
96:032:0028

Ракоїд Віктор
Павлович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Четвертий Лісостеповий № 6

0,0906

18 8000000000:
96:002:0028

Синельниченко Тетяна
Миколаївна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Шостий Північно�Озерний, № 17

0,0980

19 8000000000:
96:047:0027

Пономаренко Дмитро
Петрович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
П'ятий Східно�Дальній, № 19

0,1017

20 8000000000:
96:014:0010

Стєклов Світлан
Олексійович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Дев'ятий Північно�Озерний, № 6

0,0622

21 8000000000:
96:012:0022

Дяченко Валентина
Олексіївна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Сьомий Північно�Озерний, № 2

0,0922

22 8000000000:
96:007:0020

Федоренко Тетяна
Юріївна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Другий Північно�Озерний, № 15

0,0879

23 8000000000:
96:027:0010

Бородавко Олена
Євгеніївна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Перший Східно�Дальній, № 15

0,1188

24 8000000000:
96:027:0011

Баранець Віктор
Семенович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Перший Східно�Дальній, № 7

0,1063

25 8000000000:
96:005:0029

Хомишак Станіслав
Вікторович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Третій Північно�Озерний, № 12

0,0891

26 8000000000:
96:006:0014

Литвиненко
Олександр
Олександрович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Третій Північно�Озерний, № 3

0,0724

27 8000000000:
96:041:0033

Несіна Надія Борисівна м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", вул. Друга
Озерна, № 18

0,1056

28 8000000000:
96:022:0043

Анпілогов Олександр
Петрович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", вул.
Північно�Степова, № 4

0,0843

29 8000000000:
96:046:0027

Рябчук Світлана
Вікторівна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Третій Східно�Дальній, № 6

0,0878

30 8000000000:
96:048:0030

Лялюхін Сергій
Сергійович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
П'ятий Східно�Дальній, № 12

0,0922

31 8000000000:
96:014:0011

Кравчук Олена
Григорівна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", вул.
Північно�Степова, № 13

0,0966

32 8000000000:
96:013:0013

Мірошниченко Іван
Іванович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", вул.
Північно�Степова, № 7

0,0799

33 8000000000:
96:014:0012

Луценко Юрій
Костянтинович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Дев'ятий Північно�Озерний, № 2

0,0767

34 8000000000:
96:032:0030

Сотнік Тамара
Улянівна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Четвертий Лісостеповий, № 2

0,1104

35 8000000000:
96:047:0026

Станіславська
Вікторина
Мечіславівна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
П'ятий Східно�Дальній, № 21

0,0920

36 8000000000:
96:032:0029

Коршикова Валентина
Іванівна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Третій Лісостеповий, № 1

0,1092

37 8000000000:
96:031:0016

Палій Олександр
Вікторович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Третій Лісостеповий, № 10

0,0910

38 8000000000:
96:049:0035

Крикун Павло
Петрович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Перший Південно�Луговий, № 1�Б

0,0622

39 8000000000:
96:046:0030

Скороход Іван
Петрович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Третій Східно�Дальній, № 12

0,1071

40 8000000000:
96:025:0033

Бронетко Микола
Йосипович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", вул.
Північно�Степова, № 47

0,0953

41 8000000000:
96:013:0011

Пастушенко Валерій
Миколайович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Восьмий Північно�Озерний, № 8

0,1024

42 8000000000:
96:022:0044

Волос Олексій
Сергійович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", вул.
Північно�Степова, № 2

0,1200

43 8000000000:
96:049:0031

Суляєва Вікторія
Олександрівна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Шостий Східно�Дальній, № 6

0,0892

44 8000000000:
96:003:0006

Бойко Ірина
Анатоліївна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
П'ятий Північно�Озерний, № 32

0,0848

45 8000000000:
96:031:0018

Гарарук Іван Ілліч м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Другий Лісостеповий, № 13

0,0894

46 8000000000:
96:030:0016

Гарарук Ольга
Василівна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Другий Лісостеповий, № 12

0,0874

47 8000000000:
96:048:0031

Янова Олена
Олександрівна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
П'ятий Східно�Дальній, № 16

0,1009

48 8000000000:
96:005:0031

Овдій Ігор Петрович м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Третій Північно�Озерний, № 10

0,0817

49 8000000000:
96:003:0005

Циганова Людмила
Володимирівна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАД НЕ", пров.
П'ятий Північно�Озерний, № 36

0,0698

50 8000000000:
96:006:0013

Онишкевич Ігор
Адамович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Третій Північно�Озерний, № 1

0,0784

51 8000000000:
96:047:0031

Нагірнич Тетяна
Ігорівна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Четвертий Східно�Дальній, № 4

0,1200

52 8000000000:
96:041:0032

Шахрай Анатолій
Вікторович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", вул. Друга
Озерна, № 20

0,0704

53 8000000000:
96:022:0049

Васильєва Ірина
Володимирівна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", вул.
Східно�Дальній тупик, № 1

0,1200

54 8000000000:
96:031:0019

Чорний Ігор
Сергійович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Третій Лісостеповий, № 14

0,0854

55 8000000000:
96:002:0027

Крижановський
Віталій Феодосійович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ" пров.
П'ятий Північно�Озерний, № 20

0,0868

56 8000000000:
96:030:0017

Вавілова Лариса
Степанівна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Перший Лісостеповий, № 7

0,0863

57 8000000000:
96:005:0032

Фіалковський Павло
Олександрович

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ", пров.
Четвертий Північно�Озерний № 5

0,0938

58 8000000000:
96:048:0033

Прилипко Алла
Олександрівна

м. Київ, Дарницький район, урочище
Осокорки, ОК СДТ "СТАДНЕ" пров.
П'ятий Східно�Дальній, № 20

0,0970

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 25.11.2003 № 63�6�00086 із змінами, внесеними відповідно 
до рішення Київської міської ради від 25.03.2010 № 469/3907),

укладеного між Київською міською радою та товариством 
з обмеженою відповідальністю «Енергопласт»

Рішення Київської міської ради №912/1776 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про оренду землі», Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відпо�
відальністю «Енергопласт» від 28.10.2014 № 281014/1 та від 18.06.2015 № 06�12, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�доовор��оренди�земель-

ної�ділян
и�від�25.11.2003�№ 63-6-00086�із�змі-

нами,�внесеними�відповідно�до�рішення�Київ-

сь
ої�місь
ої�ради�від�25.03.2010�№ 469/3907,

додат
ова��ода�від�05.11.2010�№ 63-6-00596,

а�саме:

— слова�та�цифри�«на�5�ро
ів»�замінити�сло-

вами�та�цифрами�«на�25�ро
ів»;

— слово�«б�дівництва»�ви
лючити.

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

плати,�визначеної�в�дооворі�оренди�земельної

ділян
и�від�25.11.2003�№ 63-6-00086,�підля-

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

нодавства�(справа�А-21363).

3.�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо�оран��Ки-

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

ної�адміністрації)�до
�менти,�визначені�чинним

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

ди�про�внесення�змін�до�доовор��оренди�зе-

мельної�ділян
и�від�25.11.2003�№ 63-6-00086.

4.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�від�31.01.2015

№ 057041-1634.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�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 громадянці Алфімовій Надії Григорівні у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибної ділянки)
Рішення Київської міської ради №909/1773 від 23 липня 2015 року

На виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 15.07.2014 у справі № 826/4367/14,
розглянувши клопотання громадянки Алфімової Надії Григорівни від 28.10.2013 про надання безоплатно у
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибної ділянки) орієнтовним розміром 0,10 га в межах міста Києва та враховуючи, що до кло�
потання не додано графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки,
керуючись статтями 9, 118, 121 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�ромадянці�Алфімовій�Надії�Гри-

орівні���наданні�дозвол��на�розроблення�про-

е
т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян
и�для�б�дівництва�та�обсл�ов�вання�жит-

ловоо�б�дин
�,�осподарсь
их�б�дівель�і�спо-

р�д�(присадибної�ділян
и)�орієнтовним�розмі-

ром�0,10�а�(справа�А-21365).

2.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

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

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

земле
орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 23.06.2011 № 331/5718 «Про передачу підприємству 

з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн ЛТД» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

ресторану швидкого обслуговування на вул. Мельникова, 3 
у Шевченківському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради №911/1775 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядуван�

ня в Україні», враховуючи звернення підприємства з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд»
від 25.07.2014 № 2127/06�VVO, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь
ої�місь-


ої�ради�від�23.06.2011�№ 331/5718�«Про�пе-

редач��підприємств��з�іноземними�інвестиці-

ями�«Ма
Дональдз�Ю
рейн�ЛТД»�земельної�ді-

лян
и�для�е
спл�атації�та�обсл�ов�вання�рес-

торан��швид
оо�обсл�ов�вання�на�в�л.�Мель-

ни
ова,�3���Шевчен
івсь
ом��районі�м.�Києва»

(справа�А-21364),�а�саме:

— слова�та�цифр��«��
орот
остро
ов��орен-

д��на�1�рі
»�замінити�словами�та�цифрами�«�

довостро
ов��оренд��на�10�ро
ів».

2.�Підприємств��з�іноземними�інвестиці-

ями�«Ма
Дональдз�Ю
рейн�Лтд»���місячний

термін�надати�до�Департамент��земельних

рес�рсів�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь-


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

ністрації)�до
�менти,�визначені�за
онодав-

ством,�для��
ладання�доовор��оренди�зе-

мельної�ділян
и.

3.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�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 внесення змін до договорів оренди земельних ділянок 
від 07.09.2007 №№ 91�6�00689, 91�6�00690, 91�6�00691

Рішення Київської міської ради №913/1777 від 23 липня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про оренду землі», пунктів 4.5 договорів оренди земельних ділянок від

07.09.2007 №№ 91�6�00689, 91�6�00690, 91�6� 00691, враховуючи витяг з протоколу № 8 засідання постійної ко�
місії Київської міської ради з; апитань містобудування, архітектури та землекористування від 30.09.2014, де�
путатське звернення депутата Київської міської ради VII скликання Мандрик В. Л. від 10.09.2014 № 08/279/059�
39, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�п�н
тів�4.2�дооворів�орен-

ди�земельних�діляно
�на�просп.�Перемои,�40

��Шевчен
івсь
ом��районі�м.�Києва,�я
і�нада-

ні�в�оренд��до�01.10.2026�товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�«Пар
�П�ш
іна»�(від

07.09.2007�№№ 91-6-00689,�91-6-00690,�91-

6-00691),�ви
лавши�їх�в�та
ій�реда
ції:

«4.2.�Річна�орендна�плата�за�земельн��ділян-


��встановлюється���розмірі�відповідно�до�нор-

мативно�визначених�ставо
,�встановлених�рі-

шенням�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�28.01.2015

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі
».�Обчис-

лення�розмір��орендної�плати�за�земельн��ді-

лян
��здійснюється�з��рах�ванням�цільовоо

призначення�та�
оефіцієнтів�інде
сації,�визна-

чених�за
онодавством».

2.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Пар
�П�ш
іна»���місячний�термін�зверн�-

тися�до�Департамент��земельних�рес�рсів�ви-


онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�із�
лопо-

танням�щодо�оранізації�робіт�по�внесенню�від-

повідних�змін�до�доовор��оренди�земельної

ділян
и�(справа�А-21273).

3.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

по
ласти�на�постійні�
омісії�Київсь
ої�місь
ої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е
ономіч-

ноо�розвит
��та�з�питань�містоб�д�вання,�ар-

хіте
т�ри�та�земле
орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 10.12.2014 № 657/657 «Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
кооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних 

гаражів «КРОНШТАДТ» на вул. Василя Степанченка, 4 
у Святошинському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування гаражів»
Рішення Київської міської ради №910/1774 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з технічною помилкою та враховуючи звернення обслу�
говуючого кооперативу «Гаражний кооператив «КРОНШТАДТ» від 13.02.2015, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�та���додато


до�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�10.12.2014

№ 657/657�«Про�надання�дозвол��на�розроб-

лення�прое
т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельних�діляно
�
ооператив��по�б�дів-

ництв��та�е
спл�атації�індивід�альних�ара-

жів�«КРОНШТАДТ»�на�в�л.�Василя�Степан-

чен
а,�4���Святошинсь
ом��районі�м.�Києва

для�е
спл�атації�та�обсл�ов�вання�аражів»

в�частині�назви�земле
орист�вача,�а�саме:

— слова�«
ооператив�по�б�дівництв��та

е
спл�атації�індивід�альних�аражів�«КРОН-

ШТАДТ»�замінити�словами�«обсл�ов�ючий


ооператив�«Гаражний�
ооператив�«КРОН-

ШТАДТ»���відповідних�відмін
ах�(справа�

А-21528).

2.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

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


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

ри�та�земле
орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про поділ земельної ділянки товариства з обмеженою 
відповідальністю «Птахофабрика «Київська» 

на просп. Броварському, 16 км у Деснянському районі м. Києва 
та внесення змін до договору оренди земельної ділянки

Рішення Київської міської ради №905/1769 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 791, 83, 93, 116, 122 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про орен�

ду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких зако�
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 части�
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну доку�
ментацію із землеустрою щодо поділу земельних ділянок та враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «Птахофабрика Київська» від 23.12.2013 № К�22314, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поодити�поділ�земельної�ділян
и�
ом�наль-

ної�власності�територіальної�ромади�міста�Києва

площею� 98,8775� а� (
адастровий� номер

8000000000:62:084:0001),�я
а�переб�ває�в�орен-

ді�товариства�з�обмеженою�відповідальністю

«Птахофабри
а�Київсь
а»�(доовір�оренди�зе-

мельної�ділян
и�від�01.02.2005�№ 62-6-00194),

на�сформовані�земельні�ділян
и�в�межах�
атео-

рії�земель�сільсь
оосподарсь
оо�призначення,

а�саме:

земельн��ділян
��площею�15,7844�а�(
адастро-

вий�номер�8000000000:62:084:0200)�для�е
спл�-

атації�та�обсл�ов�вання�б�дівель�і�спор�д�цілісно-

о�майновоо�
омпле
с��на�проспе
ті�Бровар-

сь
ом�,�16�
м���Деснянсь
ом��районі�м.�Києва;

земельн��ділян
��площею�17,3090�а�(
адастро-

вий�номер�8000000000:62:084:0201)�для�е
спл�-

атації�та�обсл�ов�вання�б�дівель�і�спор�д�цілісно-

о�майновоо�
омпле
с��на�проспе
ті�Бровар-

сь
ом�,�16�
м���Деснянсь
ом��районі�м.�Києва;

земельн��ділян
��площею�65,7841�а�(
адастро-

вий�номер�8000000000:62:084:0202)�для�е
спл�-

атації�та�обсл�ов�вання�б�дівель�і�спор�д�цілісно-

о�майновоо�
омпле
с��на�проспе
ті�Бровар-

сь
ом�,�16�
м���Деснянсь
ом��районі�м.�Києва

(справа�№�А-21029).

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

ної�ділян
и,�зареєстрованоо�в�
низі�записів�дер-

жавної�реєстрації�дооворів�оренди�землі�від

01.02.2005�№ 62-6-00194,�залишивши���дово-

стро
овій�оренді�на�49�ро
ів�товариства�з�обме-

женою�відповідальністю�«Птахофабри
а�Київ-

сь
а»�в�межах�
атеорії�земель�сільсь
ооспо-

дарсь
оо�призначення�та
і�земельні�ділян
и:

земельн��ділян
��площею�15,7844�а�(
адастро-

вий�номер�8000000000:62:084:0200) —�для�е
с-

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

лісноо�майновоо�
омпле
с��на�проспе
ті�Бро-

варсь
ом�,�16�
м���Деснянсь
ом��районі�м.�Ки-

єва;

земельн��ділян
��площею�17,3090�а�(
адастро-

вий�номер�8000000000:62:084:0201) —�для�е
с-

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

лісноо�майновоо�
омпле
с��на�проспе
ті�Бро-

варсь
ом�,�16�
м���Деснянсь
ом��районі�м.�Ки-

єва;

земельн��ділян
��площею�65,7841�а�(
адастро-

вий�номер�8000000000:62:084:0202) —�для�е
с-

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

лісноо�майновоо�
омпле
с��на�проспе
ті�Бро-

варсь
ом�,�16�
м���Деснянсь
ом��районі�м.�Ки-

єва.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«Птахофабри
а�Київсь
а»:

3.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо�оран��Київ-

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

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

ством,�необхідні�для��
ладання�доовор��про�вне-

сення�змін�до�доовор��оренди�земельної�ділян-


и,�зареєстрованоо�в�
низі�записів�державної

реєстрації�дооворів�оренди�землі�від�01.02.2005

№ 62-6-00194.

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

плати,�визначеної�в�дооворі�оренди�земельної�ді-

лян
и�від�01.02.2005�за�№ 62-6-00194,�підляає

приведенню���відповідність�до�норм�за
онодав-

ства.

3.3.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені���листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�від�02.06.2015

№ 057041-9677.

3.4.�Ви
он�вати�обов’яз
и�земле
орист�вача

відповідно�до�вимо�статті�96�Земельноо�
оде
-

с��У
раїни.

3.5.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про
ла-

дання�нових,�ремонт��та�е
спл�атації�існ�ючих

інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знаходяться�в

межах�земельних�діляно
.

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

ції�чи�новоо�б�дівництва�питання�оформлення

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

ції,�а�та
ож�питання�пайової��часті���розвит
��ін-

фрастр�
т�ри�міста�виріш�вати�в�поряд
�,�ви-

значеном��за
онодавством�У
раїни.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням�тя-

не�за�собою�припинення�права�
орист�вання�нею

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

о�
оде
с��У
раїни.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення�по-


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

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

ле
орист�вання.
Київський міський голова В. Кличко

Про передачу громадянці Гордієнко Оксані Михайлівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Комсомольській, 73�б у Солом’янському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 854/1718 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое
т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян
и�ромадянці�Гор-

дієн
о�О
сані�Михайлівні�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин
�,�осподар-

сь
их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Комсомоль-

сь
ій,�73-б���Солом’янсь
ом��районі�м.�Києва

(
атеорія�земель —�землі�житлової�та�ромад-

сь
ої�заб�дови,�справа�А-10568).

2.�Передати�ромадянці�Гордієн
о�О
сані

Михайлівні,�за��мови�ви
онання�п�н
т��3�цьо-

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

лян
��площею�0,0792�а�(
адастровий�номер

8 000000000:72:507:0064)�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин
�,�осподар-

сь
их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Комсомоль-

сь
ій,�73-б���Солом’янсь
ом��районі�м.�Києва

із�земель�
ом�нальної�власності�територіаль-

ної�ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Гордієн
о�О
сані�Михайлівні:

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

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

ноо�
оде
с��У
раїни.

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

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

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

що�дають�право�на�ви
онання�підотовчих�та�б�-

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

м��за
онодавством�поряд
�.

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


ладання�нових,�ре
онстр�
ції�та�е
спл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�та�спор�д,�розмі-

щених���межах�земельної�ділян
и.

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

відно�до�за
онодавства.

3.5.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені���листах�Го-

ловноо��правління�містоб�д�вання,�архіте
т�-

ри�та�дизайн��місь
оо�середовища�від�03.04.2007

№ 19-3149,�дочірньоо�підприємства�«Інсти-

т�т�Генеральноо�план��міста�Києва»�від

24.05.2006�№ 1268,�Головноо��правління�Дер-

жземаентства���м.�Києві�від�03.02.2014�№ 19-

26-0.3-492/2-14.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

пинено���випад
ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельноо�
оде
с��У
раїни.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

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

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

земле
орист�вання.
Київський міський голова В. Кличко
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Про передачу громадянину Каляєву Володимиру Михайловичу 
у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Залежному, 37 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 855/1719 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое
т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян
и�ромадянин��Ка-

ляєв��Володимир��Михайлович��для�б�дівниц-

тва�та�обсл�ов�вання�житловоо�б�дин
�,�ос-

подарсь
их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Залеж-

ном�,�37���Голосіївсь
ом��районі�м.�Києва�(
а-

теорія�земель —�землі�житлової�та�ромад-

сь
ої�заб�дови,�справа�А-14195).

2.�Передати�ромадянин��Каляєв��Володи-

мир��Михайлович�,�за��мови�ви
онання�п�н
-

т��3�цьоо�рішення,���приватн��власність�зе-

мельн��ділян
��площею�0,1000�а�(
адастро-

вий�номер�8000000000:90:053:0049)для�б�дів-

ництва�та�обсл�ов�вання�житловоо�б�дин
�,

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

лежном�,�37���Голосіївсь
ом��районі�м.�Києва

із�земель�
ом�нальної�власності�територіаль-

ної�ромади�міста�Києва,

3.�Громадянин��Каляєв��Володимир��Ми-

хайлович�:

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

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

ноо�
оде
с��У
раїни.

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

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

меженнями�щодо�заб�дови�земельної�ділян
и

та�до
�ментами,�що�дають�право�на�ви
онан-

ня�підотовчих�та�б�дівельних�робіт,�одержани-

ми�в��становленом��за
онодавством�поряд
�.

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


ладання�нових,�ре
онстр�
ції�та�е
спл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�та�спор�д,�що�зна-

ходяться�в�межах�земельної�ділян
и.

3.4.�Ви
онати�роботи�з�інженерної�підотов-


и�території�по�захист��її�від�підтоплення�та�за-

топлення�повеневими�водами�та�поодити�їх��

встановленом��за
онодавством�поряд
�.

3.5.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені���листах�Го-

ловноо��правління�містоб�д�вання,�архіте
т�-

ри�та�дизайн��місь
оо�середовища�від�15.09.2009

№ 19-9169,�дочірньоо�підприємства�«Інсти-

т�т�Генеральноо�план��міста�Києва»�від

26.04.2007�№ 1384,�Київсь
ої�місь
ої�санітар-

но-епідеміолоічної�станції�від�03.05.2012�№ 2601,

�правління�охорони�нав
олишньоо�природно-

о�середовища�від�22.08.2008�№ 071/04-4-

19/4921,�Головноо��правління�земельних�ре-

с�рсів�від�22.08.2012�№ 05-8891.

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

відно�до�за
онодавства.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

пинено���випад
ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельноо�
оде
с��У
раїни.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

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

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

земле
орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Будіковій Наталії Миколаївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Комсомольській, 6�а у Солом’янському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 856/1720 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое
т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян
и�ромадянці�Б�-

ді
овій�Наталії�Ми
олаївні�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин
�,�оспо-

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

мольсь
ій,�6-а���Солом’янсь
ом��районі�м.

Києва�(
атеорія�земель —�землі�житлової�та

ромадсь
ої�заб�дови,�справа�А-11628).

2.�Передати�ромадянці�Б�ді
овій�Наталії

Ми
олаївні,�за��мови�ви
онання�п�н
т��3�цьо-

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

лян
��площею�0,0836�а�(
адастровий�номер

8000000000:72:504:0004)�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин
�,�оспо-

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

мольсь
ій,�6-а���Солом’янсь
ом��районі�м.

Києва�із�земель�
ом�нальної�власності�тери-

торіальної�ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Б�ді
овій�Наталії�Ми
олаїв-

ні:

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

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

мельноо�
оде
с��У
раїни.

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

ділян
и�зідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

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

що�дають�право�на�ви
онання�підотовчих�та

б�дівельних�робіт,�одержаними�в��становле-

ном��за
онодавством�поряд
�.

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


ладання�нових,�ре
онстр�
ції�та�е
спл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�та�спор�д,�роз-

міщених���межах�земельної�ділян
и.

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

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

навчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

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

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

��випад
ах,�встановлених�за
онодавством.

3.5.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені���листах�Го-

ловноо��правління�містоб�д�вання,�архіте
т�-

ри�та�дизайн��місь
оо�середовища�від�23.10.2006

№ 19-8867,�Державноо��правління�охорони

нав
олишньоо�природноо�середовища�в�м.�Ки-

єві�від�24.03.2011�№ 05-08/1356,�Головноо

�правління�Держземаентства���м.�Києві�від

24.02.2014�№ 19-26-0.31-849/2-14.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

пинено���випад
ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельноо�
оде
с��У
раїни.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�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

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про утворення комісії з питань евакуації 

при виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 565 від 15 липня 2016 року
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, статті 11 Закону України «Про столицю України — міс�

то�герой Київ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження По�
рядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенно�
го та природного характеру», постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року № 581 «Про за�
твердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єк�
ту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони над�
звичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України», з метою планування, підготовки та проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнен�
ня надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

1.�Утворити�
омісію�з�питань�ева
�ації�при

ви
онавчом��орані�Київсь
ої�місь
ої�ради�(Ки-

ївсь
ій�місь
ій�державній�адміністрації)�та�за-

твердити�її�с
лад,�що�додається.

2.�Затвердити�Положення�про�
омісію�з�пи-

тань�ева
�ації�при�ви
онавчом��орані�Київ-

сь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ій�місь
ій�державній

адміністрації),�що�додається.

3.�Призначити�оловою�
омісії�з�питань�ева
�-

ації�при�ви
онавчом��орані�Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�(Київсь
ій�місь
ій�державній�адміністрації)�за-

ст�пни
а�олови�Київсь
ої�місь
ої�державної�ад-

міністрації�Пантелеєва�Петра�Оле
сандровича.

4.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям��творити�орани�з�ева
�ації�(
омісії

з�питань�ева
�ації,�збірні�п�н
ти�ева
�ації,�про-

міжні�п�н
ти�ева
�ації,�приймальні�п�н
ти�ева-


�ації,�п�н
ти�розміщення),�затвердити�їх�с
лад

та�забезпечити�робот�.

5.�Оранізаційне�забезпечення�роботи�
омі-

сії�з�питань�ева
�ації,�здійснення�
онтролю�за

ви
онанням�її�рішень�по
ласти�на�Департамент

місь
оо�блао�строю�та�збереження�природ-

ноо�середовища�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої

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

міністрації).

6.�Визнати�та
ими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�Київсь
ої�місь
ої�державної

адміністрації�від�15�серпня�2002�ро
��№ 1621

«Про�створення�місь
ої�ева
�аційної�
омісії»;

розпорядження�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої

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

міністрації)�від�02�березня�2011�ро
��№ 291

«Про�внесення�змін�до�розпорядження�Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�від�15.08.2002

№ 1621»;

розпорядження�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої

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

міністрації)�від�01�листопада�2011�ро
��№ 2011

«Про�внесення�змін�до�с
лад��місь
ої�ева
�-

аційної�
омісії,�затвердженоо�розпоряджен-

ням�Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації

від�15.08.2002�№ 1621».

6.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�розпоряджен-

ня�по
ласти�на�заст�пни
ів�олови�Київсь
ої

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

ділом�обов’яз
ів.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви
онавчоо�оран���Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�15.07.2016�р.�№�565

Склад 
комісії з питань евакуації при виконавчому органі Київської міської ради

(Київській міській державній адміністрації)

Пантелеєв�Петро�Оле
сандрович заст�пни
�олови�Київсь
ої�місь
ої�державної�адмі-

ністрації,�олова�
омісії

Т
ач�
�Роман�Станіславович заст�пни
�дире
тора —�начальни
��правління�з�пи-

тань�надзвичайних�сит�ацій�Департамент��місь
о-

о�блао�строю�та�збереження�природноо�сере-

довища�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�заст�п-

ни
�олови�
омісії

Вась
овсь
ий�Ми
ола�Леонідович оловний�спеціаліст��правління�з�питань�надзвичай-

них�сит�ацій�Департамент��місь
оо�блао�строю

та�збереження�природноо�середовища�ви
онав-

чоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації),�се
ретар�
омісії

Аврамен
о�Євен�Володимирович заст�пни
�олови�Голосіївсь
ої�районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації

Браінсь
ий�Ві
тор�Володимирович начальни
�
ом�нальноо�підприємства�«Київсь
ий

метрополітен»

Голованч�
�Ед�ард�Борисович заст�пни
�війсь
овоо�
омісара�Київсь
оо�місь
о-

о�війсь
овоо�
омісаріат��(за�зодою)

Горпинчен
о�Олена�Іорівна заст�пни
�олови�Солом’янсь
ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації

Давиден
о�Ві
тор�Іванович начальни
��правління�праці�та�соціальноо�захист�

населення�Шевчен
івсь
ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Денисен
о�Володимир�Ми
олайович заст�пни
�дире
тора —�начальни
��правління�жит-

ловоо�забезпечення�Департамент��б�дівництва�та

житловоо�забезпечення�ви
онавчоо�оран��Київ-

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

міністрації)
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Д�бови
�Ми
ола�Гриорович перший�заст�пни
�олови�Подільсь
ої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації

Жидчен
о�Ірина�Михайлівна заст�пни
�олови�Святошинсь
ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації

Заородня�Алла�Ві
торівна заст�пни
�олови�Дніпровсь
ої�районної�в�місті�

Києві�державної�адміністрації

Ковален
о�Олена�Ми
олаївна заст�пни
�дире
тора�Департамент��охорони�здо-

ров’я�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації) —�началь-

ни
��правління�з�оранізації�медичної�допомои

Козяр�Назарій�Михайлович заст�пни
�начальни
а�Головноо��правління�з�дер-

жавноо�наляд��(
онтролю)���сфері�пожежної,�тех-

ноенної�безпе
и�та�цивільноо�захист��Головноо

�правління�ДСНС�У
раїни���м.�Києві�(за�зодою)

Костен
о�Тим�р�Ві
торович ви
он�ючий�обов’яз
и�начальни
а�сл�жби�орані-

зації�р�х��
ом�нальноо�підприємства�«Київпастранс»

Колєнов�Оле
сандр�Федорович начальни
�сл�жби�цивільноо�захист��та�мобілізацій-

ної�підотов
и�Київсь
ої�місь
ої�філії�ПАТ�«У
ртеле-


ом»�(за�зодою)

Крохмалю
�Ві
тор�Васильович перший�заст�пни
�олови�Деснянсь
ої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації

Лелю
�Роман�Валерійович перший�заст�пни
�олови�Оболонсь
ої�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації

Лозовий�Василь�Борисович перший�заст�пни
�олови�Дарниць
ої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації

Малихін�Оле
сандр�Володимирович заст�пни
�дире
тора�Департамент��житлово-
ом�-

нальної�інфрастр�
т�ри�ви
онавчоо�оран��Київ-

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

міністрації) —�начальни
��правління�житлово-
ом�-

нальної�політи
и

Мороз�Оле
сандр�Семенович заст�пни
�дире
тора�Департамент��фінансів�ви
о-

навчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації) —�начальни
��прав-

ління�фінансів�транспорт�,�зв’яз
��та�сфери�посл�

Настоящий�Оле�Іванович заст�пни
�начальни
а�Головноо��правління�статис-

ти
и���м.�Києві�(за�зодою)

Невмержиць
ий�Анатолій�Васильович заст�пни
�олови�Печерсь
ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Онись
о�Оле�Васильович тимчасово�ви
он�ючий�обов’яз
и�заст�пни
а�на-

чальни
а��правління�превентивної�діяльності�Голов-

ноо��правління�Національної�поліції���місті�Києві

(за�зодою)

П�тій�Володимир�Ми
олайович заст�пни
�дире
тора�Департамент��е
ономі
и�та

інвестицій�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації) —�на-

чальни
��правління�
оординації�реіональної�е
оно-

мічної�політи
и

Постоєва�Ліна�Василівна заст�пни
�начальни
а�пасажирсь
оо�відділ��з�при-

місь
их�перевезень�виробничоо�підрозділ��Київ-

сь
а�дире
ція�залізничних�перевезень�реіональної

філії�«Південно-Західна�залізниця»�(за�зодою)

Потебень
о�Маріанна�Володимирівна заст�пни
�дире
тора —�завід�вач�відділ��досліджен-

ня�фізичних�та�хімічних�фа
торів�Державної��стано-

ви�«Київсь
ий�місь
ий�лабораторний�центр�Держсан-

епідемсл�жби�У
раїни»�(за�зодою)

Челомбіть
о�Ві
торія�Юріївна перший�заст�пни
�дире
тора�Департамент��освіти

і�на�
и,�молоді�та�спорт��ви
онавчоо�оран��Київ-

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

міністрації)

С�ш
о�Валерій�Володимирович 
апітан�порт� —�начальни
�сл�жби�безпе
и�с�дно-

плавства�ПАТ�«Київсь
ий�річ
овий�порт»�(за�зодою)

Шм�ляр�Оле�Васильович заст�пни
�дире
тора�Департамент��
ом�нальної

власності�м.�Києва�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої

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

трації) —�начальни
��правління�орендних�відносин

та�звітності�
ом�нальних�підприємств

Шпильовий�Іван�Федорович перший�заст�пни
�дире
тора�Департамент��транс-

портної�інфрастр�
т�ри�ви
онавчоо�оран��Київ-

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

міністрації)

Шп�ла�Андрій�Ві
торович заст�пни
�начальни
а�Центральноо��правління�вій-

сь
ової�сл�жби�правопоряд
��(по�м.�Києв��і�Київ-

сь
ій�області)�(за�зодою)

Ш�тен
о�Віта�Леонідівна заст�пни
�начальни
а��правління�торівлі�та�поб�-

т� —�начальни
�відділ��торівлі�Департамент��про-

мисловості�та�розвит
��підприємництва�ви
онавчо-

о�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої

державної�адміністрації)

Керівни�	апарат	В.	Бондарен�о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви
онавчоо�оран��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

15.07.2016�р.�№�565

Положення 
про комісію з питань евакуації при виконавчому органі Київської міської

ради (Київській міській державній адміністрації)
1.�Комісія�з�питань�ева
�ації�при�ви
онавчом��орані�Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ій�місь-


ій�державній�адміністрації)�(далі —�
омісія)�є�тимчасовим�ораном�з�ева
�ації,�я
ий�відпові-

дає�за�план�вання�ева
�ації,�підотов
��населення�до�здійснення�заходів�з�ева
�ації,�підо-

тов
��оранів�з�ева
�ації�до�ви
онання�завдань,�здійснення�
онтролю�за�підотов
ою�прове-

дення�ева
�ації,�приймання�і�розміщення�ева
�йованоо�населення,�матеріальних�і�
�льт�р-

них�цінностей.

2.�Комісія�
оордин�є�діяльність�
омісій�з�питань�ева
�ації�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій�та�
омісій�з�питань�ева
�ації,�я
і��творюються�на�об’є
тах�осподарюван-

ня,�інших�тимчасових�оранів�з�ева
�ації.

3.�Комісія���своїй�діяльності�
ер�ється�Констит�цією�У
раїни,�Коде
сом�цивільноо�захис-

т��У
раїни,�за
онами�У
раїни,�постановами�Верховної�Ради�У
раїни,�а
тами�Президента�У
ра-

їни�та�Кабінет��Міністрів�У
раїни,�розпорядженнями�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�іншими�нормативно-правовими�а
тами�з�пи-

тань�цивільноо�захист��та�цим�Положенням.

4.�Основними�завданнями�
омісії�є:

4.1.�План�вання,�підотов
а�і�проведення�ева
�ації�населення,�приймання�і�розміщення

ева
�йованоо�населення,�матеріальних�і�
�льт�рних�цінностей.

4.2.�Надання�пропозицій�Київсь
ом��місь
ом��олові�для�прийняття�рішення�щодо�прове-

дення�ева
�ації�населення.

4.3.�Розроблення�план��ева
�ації�населення�та�поодження�йоо�з�ораном,�на�території

я
ої�план�ється�розміщення�ева
�йованоо�населення.

4.4.�Визначення�та�підотов
а�безпечних�районів�для�розміщення�ева
�йованоо�населен-

ня,�матеріальних�і�
�льт�рних�цінностей.

4.5.�Взаємодія�зі�спеціалізованими�сл�жбами�цивільноо�захист�.

4.6.�Надання�ре
омендацій�щодо�підотов
и�оранів�з�ева
�ації�до�ви
онання�завдань.

4.7.�Розподіл��сіх�видів�транспортних�засобів�для�забезпечення�ева
�аційних�перевезень.

4.8.�Утворення���своєм��с
ладі�оперативних�р�п,�що�розпочинають�робот��з�момент�

прийняття�рішення�про�проведення�ева
�ації�населення,�матеріальних�і�
�льт�рних�ціннос-

тей.

4.9.�Оранізація�оповіщення�населення�про�вини
нення�надзвичайних�сит�ацій�та�почато


ева
�ації,�зо
рема�інвалідів�з��раженням�оранів�зор�,�сл�х�,�опорно-р�ховоо�апарат�,�ро-

з�мовою�відсталістю,�психічними�розладами,�за�місцем�проживання.

4.10.�Підотов
а�населення�до�здійснення�заходів�з�ева
�ації.

4.11.�Оранізація�приймання�ева
�йованоо�населення�та�ведення�йоо�облі
�,�матеріаль-

них�і�
�льт�рних�цінностей.

4.12.�Контроль�за�розміщенням�та�оранізацією�життєзабезпечення�ева
�йованоо�насе-

лення.

4.13.�Оранізація�інформаційноо�забезпечення.

4.14.�Здійснення�інших�ф�н
цій,�пов’язаних�з�по
ладеними�на�неї�завданнями.

5.�Комісія�має�право:

5.1�Доводити�в�межах�своєї�
омпетенції�до�с�б’є
тів�осподарювання,�що�потрапляють��

зони�можливих�надзвичайних�сит�ацій,�завдання�з�ви
онання�ева
�аційних�заходів.

5.2.�Зал�чати�до�ви
онання�ева
�аційних�заходів�орани�ви
онавчої�влади,�сили�і�засоби

спеціалізованих�сл�жб�цивільноо�захист��та�с�б’є
тів�осподарювання�(підприємств,��ста-

нов�та�оранізацій)�незалежно�від�форми�власності�до�дій�за�призначенням.

5.3.�Перевіряти�стан�отовності�інших�оранів�з�ева
�ації,�зо
рема�і�тих,�що�потрапляють

��зони�можливих�надзвичайних�сит�ацій,�до�ви
онання�завдань.

5.4.�Отрим�вати�від�підприємств,��станов�та�оранізацій�незалежно�від�форми�власності

й�підпоряд
�вання�матеріали�і�до
�менти,�потрібні�для�план�вання�та�оранізації�заходів�з�ева-


�ації.

5.5.�Надавати�в�межах�повноважень�
омісії�пропозиції�Київсь
ом��місь
ом��олові�для�прий-

няття�рішення�щодо�проведення�ева
�аційних�заходів���разі�зарози�вини
нення�або�вини
-

нення�надзвичайних�сит�ацій,�а�та
ож�щодо�матеріально-технічноо,�фінансовоо�та�інших

видів�забезпечення�під�час�план�вання�та�проведення�ева
�аційних�заходів.

5.6.�Засл�хов�вати�
ерівни
ів�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�і�с�б’є
тів�ос-

подарювання�про�хід�ви
онання�завдань�щодо�проведення�і�забезпечення�заходів�з�ева
�-

ації�на�території�міста.

6.�С
лад�
омісії�затвердж�ється�розпорядженням�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ра-

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

7.�Комісію�очолює�олова�
омісії,�я
ий�призначається�розпорядженням�ви
онавчоо�ора-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації).

Голова�
омісії�вносить�пропозиції�щодо�чисельноо�та�персональноо�с
лад��
омісії,�роз-

поділяє�та�затвердж�є�обов’яз
и�посадових�осіб�
омісії,�визначає�
ерівни
ам�відповідних

р�п�завдання�щодо�оранізації�всебічноо�забезпечення�ева
�ації,�приймання�і�розміщен-

ня�населення,�матеріальних�і�
�льт�рних�цінностей.

З�метою�забезпечення�здійснення�заходів�з�ева
�ації�олова�
омісії�може��творювати�та-


і�р�пи:�зв’яз
��та�оповіщення;�облі
��ева
�ації�населення�(працівни
ів)�та�інформації;�об-

лі
��ева
�ації�матеріальних�і�
�льт�рних�цінностей;�оранізації�виведення�(вивезення)�і�роз-

міщення�ева
�йованоо�населення�(працівни
ів)���безпечних�районах�(місцях);�транспорт-

ноо�забезпечення�ева
�ації�та�перевезень;�охорони�ромадсь
оо�поряд
��і�безпе
и�до-

рожньоо�р�х�;�медичноо,�санітарно-іієнічноо�та�протиепідемічноо�забезпечення;�за-

безпечення�прод�
тами�харч�вання�та�предметами�першої�необхідності;�фінансовоо�забез-

печення�та�інші.�В��творених�р�пах�за�потреби�мож�ть�брати��часть�представни
и�районів

міста.

Голова�
омісії:


ер�є�діяльністю�
омісії,�приймає�рішення�в�межах�її�повноважень�і�несе�відповідальність

за�ви
онання�по
ладених�на�
омісію�завдань�та�прийнятих�рішень;

підпис�є�план�ева
�ації�населення;

�точнює�завдання�
ерівни
ам�оранів�з�ева
�ації�в�місті�Києві�під�час�проведення�ева
�-

ації;

вносить�пропозиції�
ерівництв��місцевих�оранів�ви
онавчої�влади,�оранів�місцевоо�са-

мовряд�вання,�підприємств,��станов�та�оранізацій�про�заохочення�(наородження)�осіб�за

значний�внесо
���розроблення�та�реалізацію�заходів�з�питань�ева
�ації�і�захист��населення;

��невід
ладних�випад
ах�приймає�рішення�про�по
ладення�ф�н
цій�збірних�п�н
тів�ева
�-

ації�на�оперативні�р�пи;

дає���межах�своїх�повноважень�дор�чення,�що�є�обов’яз
овими�для�ви
онання�всіма�ор-

анами��правління�та�
ерівни
ами�об’є
тів�осподарювання�незалежно�від�форми�власно-

сті.

Голова�
омісії�несе�персональн��відповідальність�за�план�вання�ева
�ації�на�відповідном�

рівні,�підотов
��населення�до�здійснення�заходів�з�ева
�ації,�підотов
��оранів�з�ева
�ації

до�ви
онання�завдань,�здійснення�
онтролю�за�підотов
ою�проведення�ева
�ації,�прийман-

ня�і�розміщення�ева
�йованоо�населення,�матеріальних�і�
�льт�рних�цінностей.

8.�Заст�пни
�олови�
омісії�оранізов�є�робот��
омісії�в�частині�план�вання�ева
�ації�на-

селення,�забезпеч�є�збір�
омісії�та�отовність�до�ева
�аційних�заходів,�
оордин�є�діяльність
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р�п,�що�входять�до�її�с
лад�,�під�час�проведення�ева
�ації�оранізов�є�чер�вання�членів


омісії.

Ви
он�є�обов’яз
и�олови�
омісії�в�разі�йоо�відс�тності.

9.�Се
ретар�
омісії�підпоряд
ов�ється�олові�
омісії�та�йоо�заст�пни
ові�і�несе�відпові-

дальність�за:

своєчасне�доведення�до�ви
онавців�дор�чень�олови�
омісії;

збір�і��заальнення�інформації�з�питань�ева
�ації,�що�надходить;

облі
�отриманих�
омісією�прото
олів;

облі
�затверджених�прото
олів�
омісії;

оформлення,�реєстрацію�та�зберіання�прото
олів�
омісії.

10.�Оранізація�роботи�
омісії:

10.1.�Комісія�працює�зідно�з�планом�роботи,�я
ий�затвердж�є�її�олова.�Засідання�
омісії

проводяться�за�потребою.

Рішення�
омісії�оформлюються�прото
олами,�я
і�підпис�ються�її�оловою�та�се
ретарем�
о-

місії�і�є�обов’яз
овими�для�розляд��
омісіями�з�питань�ева
�ації�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій,�підприємствами,��становами�та�оранізаціями,�розташованими�на�території

міста�Києва�незалежно�від�підпоряд
�вання�та�форми�власності.

10.2.�Комісія�
оордин�є�робот��
омісій�з�питань�ева
�ації�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій,�
омісій�на�об’є
тах�осподарювання,�розташованих�на�території�міста�Києва�під

час�перевіро
,�навчань�і�трен�вань.

10.3.�Робочим�ораном�
омісії,�що�здійснює�оранізаційне,�інформаційне,�методичне�забез-

печення,�є�Департамент�місь
оо�блао�строю�та�збереження�природноо�середовища�ви
о-

навчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації).

10.4.�У�разі�прийняття�рішення�про�ева
�ацію�населення���безпечні�райони�інших�областей

У
раїни�направляються�представни
и�
омісії�для�оранізації�взаємодії�та�вирішення�питань�прий-

мання,�розміщення�та�життєзабезпечення�ева
�йованоо�населення,�матеріальних�і�
�льт�рних

цінностей.

10.5.�Транспортне�забезпечення�членів�
омісії�під�час�роботи�в�зоні�надзвичайної�сит�ації�по-


ладається�на�Департамент�транспортної�інфрастр�
т�ри�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої

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

10.6.�Члени�
омісії�на�період�підотов
и�і�проведення�заходів�з�ева
�ації,�я
що�цьоо�вима-

ають�обставини,�забезпеч�ються�засобами�зв’яз
��та�індивід�альноо�захист�.

10.8.�Підотов
а�членів�
омісії���сфері�ева
�ації�здійснюється�в�Інстит�ті�державноо��прав-

ління���сфері�цивільноо�захист�.

11.�Контроль�за�роботою�
омісії�здійснює�ви
онавчий�оран�Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
а

місь
а�державна�адміністрація).
Керівни�	апарат	В.	Бондарен�о

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада Помісної Церкви Євангельських 

Християн�Баптистів «Церква Відкритих Сердець» 
у Голосіївському районі м. Києва»

Розпорядження № 566 від 15 липня 2016 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву гро�

мадян від 05 лютого 2016 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 05 лютого 2016 року № 1:

Зареєстр�вати�Стат�т�реліійної�оранізації�«Реліійна�ромада�Помісної�Цер
ви�Єванель-

сь
их�Християн-Баптистів�«Цер
ва�Від
ритих�Сердець»���Голосіївсь
ом��районі�м.�Києва»,�що

додається.
Голова В. Кличко

Про реєстрацію змін до Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада Повного Євангелія «Божа Нація» 

у Дарницькому районі м. Києва», 
зареєстрованого розпорядженням виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 23 липня 2015 року № 723

Розпорядження № 567 від 15 липня 2016 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Го�

лови Ради Громади релігійної організації «Релігійна громада Повного Євангелія «Божа Нація» у Дарницько�
му районі м. Києва» від 02 квітня 2016 року та протокол загальних зборів членів релігійної організації від 02
квітня 2016 року № 1:

Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��реліійної�оранізації�«Реліійна�ромада�Повноо�Єванелія

«Божа�Нація»���Дарниць
ом��районі�м.�Києва»,�зареєстрованоо�розпорядженням�ви
онавчоо

оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�23�липня�2015�ро-


��№ 723,�ви
лавши�йоо�в�новій�реда
ції,�що�додається.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 21 вересня 2015 року № 925 
«Про перекладання теплової мережі до житлових будинків 

з об’єктами обслуговування населення та паркінгом 
на вул. Онуфрія Трутенка, З у Голосіївському районі»

Розпорядження № 569 від 15 липня 2016 року
Відповідно до статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19, 20, 21 Закону України «Про ав�

томобільні дороги», рішення Київської міської ради від 28 жовтня 2010 року № 188/5000 «Про надання Служ�
бі безпеки України земельної ділянки для житлового будівництва на вул. Онуфрія Трутенка, 3 у Голосіївсько�
му районі м. Києва», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999
«Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста», враховуючи звернення
Служби безпеки України від 28 квітня 2016 року № 19/2�1780, з метою продовження терміну виконання робіт:

У�п�н
ті�1�розпорядження�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�21�вересня�2015�ро
��№ 925�«Про�пере
ладання�теплової�мережі�до

житлових�б�дин
ів�з�об’є
тами�обсл�ов�вання�населення�та�пар
іном�на�в�л.�Он�фрія�Тр�-

тен
а,�3���Голосіївсь
ом��районі»�цифри�та�слова�«15�травня�2016�ро
�»�замінити�цифрами�та

словами�«31�вересня�2016�ро
�».
Голова В. Кличко

Про відмову в продовженні строку дії дозволів на розміщення
зовнішньої реклами

Розпорядження № 552 від 15 липня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек�
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон�
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ�
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Відмовити���продовженні�стро
��дії�дозво-

л��на�розміщення�зовнішньої�ре
лами�зідно�з

додат
ом�до�цьоо�розпорядження���
іль
ості

1�дозвіл.

2.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�розпоря-

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

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

ділом�обов’яз
ів.
Голова В. Кличко

Додато


до�розпорядження�ви
онавчоо�оран��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

15.07.2016�№552

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

№ п/п № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце
розташування

1 06789�04�ЗМ�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Шевченківський
р�н, 
вул. Салютна—
вул. Щербакова

Керівни�	апарат	В.	Бондарен�о

Про проведення шкільних ярмарків 
до нового 2016/2017 навчального року

Розпорядження № 564 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 рішення Київської міської ради від 16 квітня 2015 року № 409/1274
«Про затвердження Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, про�
мисловості та споживчого ринку на 2015�2018 роки», розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 травня 2015 року № 507 «Про проведення ярмарків у
місті Києві», з метою забезпечення школярів міста Києва товарами шкільного асортименту до нового 2016/2017
навчального року, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Провести�20�та�21�серпня�2016�ро
��тема-

тичний�заальномісь
ий�ш
ільний�ярмаро
�з

продаж��товарів�ш
ільноо�асортимент��на�в�л.

Хрещати
�(непарний�бі
,�нижній�трот�ар�від

центральноо�виход��зі�станції�метро�«Хреща-

ти
»�до�в�л.�Архіте
тора�Городець
оо)�(далі —

заальномісь
ий�ш
ільний�ярмаро
),�а�та
ож�з

01�серпня�2016�ро
��до�10�вересня�2016�ро
�

тематичні�районні�ш
ільні�ярмар
и�з�продаж�

товарів�ш
ільноо�асортимент��(далі —�район-

ні�ш
ільні�ярмар
и).

2.�Визначити�
ом�нальне�підприємство�«Місь-


ий�маазин»�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої

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

міністрації)�(далі —�КП�«Місь
ий�маазин»)�ор-

анізатором�заальномісь
оо�ш
ільноо�яр-

мар
�,�а�та
ож�оранізатором�районних�ш
іль-

них�ярмар
ів�спільно�з�районними�в�місті�Ки-

єві�державними�адміністраціями.

3.�КП�«Місь
ий�маазин»:

3.1.�Розробити�схем��розміщення�об’є
тів

торівлі�та�ромадсь
оо�харч�вання,�наметів�з

майстер-
ласами�та�місць�проведення�дитя-

чих�розва�під�час�заальномісь
оо�ш
ільно-

о�ярмар
��і�поодити�її�з�Департаментом�про-

мисловості�та�розвит
��підприємництва�ви
о-

навчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації).

3.2.�Розробити�спільно�з�районними�в�місті

Києві�державними�адміністраціями�схем��роз-

міщення�об’є
тів�торівлі�на�районних�ш
іль-

них�ярмар
ах�та�поодити�її�з�Департаментом

промисловості�та�розвит
��підприємництва�ви-


онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації).

3.3.�Спільно�з�Департаментом�промислово-

сті�та�розвит
��підприємництва�ви
онавчоо

оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації),�районними�в�міс-

ті�Києві�державними�адміністраціями�зал�чити

в��становленом��поряд
��до��часті�в�зааль-

номісь
ом��ш
ільном��ярмар
��та�районних

ш
ільних�ярмар
ах�підприємства�ле
ої�про-

мисловості�міста�Києва,�виробни
ів�товарів

ш
ільноо�асортимент��з�інших�реіонів�У
ра-

їни,�дистриб’юторів�та�підприємства�торівлі.

4.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям�визначити�перелі
�підприємств�тор-

івлі,�що�б�д�ть�реалізов�вати�товари�ш
іль-

ноо�асортимент��до�новоо�2016/2017�на-

вчальноо�ро
�,�та�вжити�оранізаційних�захо-

дів�щодо�забезпечення�їх�відповідним�ре
лам-

ним�оформленням.

5.�Департамент��промисловості�та�розвит
�

підприємництва�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої

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

міністрації)�сприяти�вирішенню�оранізаційних

питань�під�час�проведення�заальномісь
оо

ш
ільноо�ярмар
��та�районних�ш
ільних�яр-

мар
ів.

6.�Департамент��с�спільних�
ом�ні
ацій�ви-


онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�в�
ом�-

нальних�засобах�масової�інформації�та�
ом�наль-

ном��підприємств��«Київсь
ий�метрополітен»�за-

безпечити�інформ�вання�меш
анців�столиці

про�проведення�заальномісь
оо�ш
ільноо

ярмар
�.

7.�Департамент��освіти�і�на�
и,�молоді�та

спорт��ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої

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

ції)�спільно�з�Департаментом�
�льт�ри�ви
о-

навчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�Київ-

сь
им�місь
им�центром�народної�творчості�та


�льт�рних�досліджень�ораніз�вати�під�час�за-

альномісь
оо�ш
ільноо�ярмар
��20�серпня

2016�ро
��з�13�од�00�хв�до�15�од�00�хв�ви-

ст�пи�дитячих�
оле
тивів�народної�творчості.

8.�Департамент��охорони�здоров’я�ви
онав-

чоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації)�забезпечити

за�зверненням�оранізатора�заальномісь
оо

ш
ільноо�ярмар
��чер�вання�бриади�швид-


ої�(е
стреної)�медичної�допомои�під�час�про-

ведення�заальномісь
оо�ш
ільноо�ярмар
�.

9.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції���м.�Києві�та�Управління�патр�льної

поліції���м.�Києві�Департамент��патр�льної�по-

ліції�Національної�поліції�У
раїни�забезпечити



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
26 ëèïíÿ 2016 ð.
¹78(4848)

12

охорон��ромадсь
оо�поряд
��під�час�прове-

дення�заальномісь
оо�ш
ільноо�ярмар
�,

районних�ш
ільних�ярмар
ів�та�монтаж��об’є
-

тів�торівлі�на�визначених�територіях.

10.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�розпоря-

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�Саайда-


а�І.�В.�та�олів�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій.
Голова В. Кличко

Про проведення тематичного ярмарку «Восьмий Всеукраїнський
ярмарок органічних продуктів» на Контрактовій площі

Розпорядження № 563 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 Федерації органічного руху України від 11 квітня 2016 року № 11004/01, з метою забезпечен�
ня мешканців міста Києва органічними продуктами:

1.�Провести�10�вересня�2016�ро
��з�10.00

до�20.00�тематичний�ярмаро
�«Восьмий�Все-

�
раїнсь
ий�ярмаро
�оранічних�прод�
тів�на

Контра
товій�площі»�(далі —�ярмаро
).

2.�Визначити�
ом�нальне�підприємство�«По-

діл-Нер�хомість»�спільно�з�Федерацією�ора-

нічноо�р�х��У
раїни�оранізаторами�ярмар
�.

3.�Оранізаторам�ярмар
�:

3.1.�Розробити�схем��розміщення�об’є
тів

торівлі�під�час�проведення�ярмар
��та�пооди-

ти�її�з�Департаментом�промисловості�та�роз-

вит
��підприємництва�ви
онавчоо�оран��Ки-

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

ної�адміністрації).

3.2.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь
ої�місь
ої�ради�від�25�р�дня�2008�ро-


��№1051/1051,�під�час�підотов
и�та�прове-

дення�ярмар
�,�а�та
ож�відновлення�пор�ше-

ноо�блао�строю,�зо
рема�забезпечити�вста-

новлення�додат
ових��рн,�
онтейнерів�для�збо-

р��поб�тових�відходів,�т�алетних�мод�льних�
а-

бін,�їх�нaлeжнe��тримання�та�обсл�ов�вання,

своєчасне�вивезення�сміття�та�прибирання�те-

риторії.

3.3.�Забезпечити�ви
онання�с�б’є
тами�ос-

подарювання�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�23�р�дня�2010�ро
��№ 413/5225�«Про�де-

я
і�питання�з��поряд
�вання�в�м.�Києві�роз-

дрібної�торівлі�ал
оольними,слабоал
ооль-

ними�напоями,�вином�столовим,�пивом�(
рім�без-

ал
оольноо)�та�тютюновими�виробами»�під

час�проведення�ярмар
�.

4.�Департамент��транспортної�інфрастр�
-

т�ри�ви
онавчоо�оран��
иївсь
ої�місь
ої�ра-

ди�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�спіль-

но�з�
ом�нальним�підприємством�«Київтранс-

пар
сервіс»�та��правлінням�превентивної�ді-

яльності�Головноо��правління�Національної

поліції���м.�Києві�забезпечити�недоп�щення

пар
�вання�транспортних�засобів���місці�про-

ведення�ярмар
�.

5.�Департамент��охорони�здоров’я�ви
онав-

чоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації)�забезпечити

за�зверненням�оранізаторів�ярмар
��чер�-

вання�бриад�швид
ої�(е
стреної)�медичної�до-

помои�під�час�проведення�ярмар
�.

6.�Департамент��с�спільних�
ом�ні
ацій�ви-


онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

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

печити�інформ�вання�меш
анців�столиці�про

проведення�ярмар
��в�
ом�нальних�засобах

масової�інформації.

7.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції���м.�Києві�та�Управління�патр�льної

поліції���м.�Києві�Департамент��патр�льної�по-

ліції�Національної�поліції�У
раїни�забезпеч�ва-

ти�охорон��ромадсь
оо�поряд
��під�час�під-

отов
и�та�проведення�ярмар
��та�ре�люван-

ня�дорожньоо�р�х��на�Контра
товій�площі�10

вересня�2016�ро
��з�10.00�до�20.00�на�час�про-

ведення�ярмар
�.

8.�Просити�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�здійснити�за

зверненням�оранізаторів�ярмар
��під
лючен-

ня�об’є
тів�торівлі�до�еле
тромереж�за�спро-

щеною�(тимчасовою)�схемою���встановлено-

м��поряд
��під�час�проведення�ярмар
�.

9.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�розпоря-

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�Саай-

да
а�І.�В.
Голова В. Кличко

Про затвердження змін до Регламенту виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 540 від 14 липня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра�
їні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 1999 року № 2263:

Затвердити�зміни�до�Реламент��ви
онав-

чоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації),�затверджено-

о�розпорядженням�ви
онавчоо�оран��Київ-

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

адміністрації)�від�08�жовтня�2013�ро
��№ 1810,

що�додаються.
Голова	В.	Клич�о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви
онавчоо�оран��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

14.07.2016�р.�№�540

Зміни до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 

затвердженого розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 08 жовтня 2013 року № 1810
Пункт 1.4 глави 1 Розділу І Регламенту доповнити новими абзацами такого змісту:
«Керівни
и�стр�
т�рних�підрозділів�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�призначаються�на�посад��і�звільняються�з�посади

Київсь
им�місь
им�оловою�за�поданням�заст�пни
а�олови�Київсь
ої�місь
ої�державної

адміністрації�зідно�з�розподілом�обов’яз
ів�та�поодженням�з�першим�заст�пни
ом�о-

лови�Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації,�міністерствами,� іншими�центральними

оранами�ви
онавчої�влади�в��становленом��за
онодавством�поряд
�.

Заст�пни
и�
ерівни
ів�стр�
т�рних�підрозділів�ви
онавчою�оран��Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�призначаються�на�посад��і�звільняються�з

посади�Київсь
им�місь
им�оловою�за�поданням�
ерівни
а�стр�
т�рноо�підрозділ��ви-


онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�по-

одженим�із�заст�пни
ом�олови�Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�зідно�з�роз-

поділом�обов’яз
ів�та�з�першим�заст�пни
ом�олови�Київсь
ої�місь
ої�державної�адмініс-

трації.»

В.	о.	�ерівни�а	апарат	
С.	Ситнічен�о

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 31 березня 2015 року № 279 
«Про реконструкцію тепломагістралі № 1 РК «Відрадний» 

від ТК 143/11а до ТК 143/18а га від ТК 143/24 до ТК 143/24�2а на
вулиці Металістів у Солом’янському районі»

Розпорядження № 543 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 за № 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» під 09 лютого 2016 року № 029/31/1369, в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

1.�Підп�н
т�2.3�п�н
т��2�розпорядження�ви-


онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�31�бе-

резня�2015�ро
��№ 279�«Про�ре
онстр�
цію

тепломаістралі�№�1�РК�«Відрадний»�від�ТК

143/11a�до�ТК�143/18а�та�від�ТК�143/24�до�ТК

143/24-2а�на�в�лиці�Металістів���Солом’яись-


ом��районі»�ви
ласти�в�та
ій�реда
ції:

«2.3.�В��становленом��поряд
��розробити,

поодити�в��правлінні�превентивної�діяльно-

сті�Головноо��правління�Національної�поліції

��м.�Києві�та�подати�на�затвердження�Депар-

тамент��транспортної�інфрастр�
т�ри�ви
о-

навчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�схем�

оранізації�дорожньоо�р�х��на�період�ви
о-

нання�робіт».

1.�Унести�зміни�в�додато
�до�розпоряджен-

ня�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�31

березня�2015�ро
��№ 279�«Про�ре
онстр�
цію

тепломаістралі�№ 1�РК�«Відрадний»�від�ТК

143/11а�до�ТК�143/18а�та�від�ТК�143/24�до�ТК

143/24-2а�на�в�лиці�Металістів���Солом’ян-

сь
ом��районі»,�ви
лавши�йоо���новій�реда
-

ції,�що�додається.

Голова	В.Клич�о

Додато


до�розпорядження�ви
онавчоо�оран��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

31.03.2015�р.�№�279

(в�реда
ції�розпорядження�ви
онавчоо�оран��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

14.07.2016�р.�№�543)

Графік
реконструкції тепломагістралі № 1 РК «Відрадний» від ТК 143/11а 

до ТК 143/18а та від ТК 143/24 до ТК 143/24�2а 
на вулиці Металістів 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

Керівни�	апарат	В.	Бондарен�о

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 07 липня 2012 року № 1173 
«Про обмеження руху великовагового автотранспорту 
на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням 

температури повітря»
Розпорядження № 544 від 14 липня 2016 року

Відповідно до законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», «Про Національну полі�
цію», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести�до�розпорядження�ви
онавчоо�ора-

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

жавної�адміністрації)�від�07�липня�2012�ро
�

№ 1173�«Про�обмеження�р�х��вели
оваово-

о�автотранспорт��на�в�лицях�і�дороах�м.�Ки-

єва���зв’яз
��з�підвищенням�температ�ри�по-

вітря»�та
і�зміни:

1.�У�п�н
тах�3�та�4�розпорядження�слова

«�правління�ДАІ�ГУ�МВС�У
раїни�в�м.�Києві»�за-

мінити�словами�«Управління�патр�льної�полі-

ції�в�м.�Києві�Департамент��патр�льної�полі-

ції».

2.�У�п�н
ті�5�слова�«Головном���правлінню

транспорт��та�зв’яз
�»�замінити�словами�«Де-

партамент��транспортної�інфрастр�
т�ри�ви-


онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)».

3.�П�н
т�6�розпорядження�ви
ласти�в�та
ій�ре-

да
ції:

«6.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�розпоря-

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

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

ділом�обов’яз
ів.».
Голова	В.Клич�о
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Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до реалізації проекту 

«Розроблення та впровадження автоматизованої 
системи контролю паркувального простору міста Києва»

Розпорядження № 542 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�потреб�-

ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�«Ки-

ївтранспар�сервіс»�замовни�ом�реалізації�про-

е�т��«Розроблення�та�впровадження�автома-

тизованої�системи��онтролю�пар��вально#о

простор��міста�Києва».

3.�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�для�проведен-

ня�інвестиційно#о��он��рс�.

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�по�об’є�т��інвест�вання.

4.2.�По#одити�в��становленом��поряд���орі-

єнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�можли-

ві�передпрое�тні�пропозиції�з�Департаментом

транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо#о�ор-

#ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),��правлінням�інфор-

маційно-�ом�ні�аційних�систем�та�захист��ін-

формації�апарат��ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої

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

міністрації)�та��ом�нальним�підприємством�«Ки-

ївтранспар�сервіс».

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�дер-

жавної�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�адміністрації),

Управлінню�інформаційно-�ом�ні�аційних�сис-

тем�та�захист��інформації�апарат��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�та��ом�нальном�

підприємств��«Київтранспар�сервіс»�за�запи-

тами��ом�нально#о�підприємства�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвести-

ційне�а#ентство»�надавати�необхідні�виснов-

�и,�по#одження�та�матеріали�для�під#отов�и

орієнтовних�техні�о-е�ономічних�по�азни�ів

щодо�реалізації�інвестиційно#о�прое�т��в��с-

тановленом��за�онодавством�поряд��.

6.�Постійно�діючій��он��рсній��омісії�по�за-

л�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівниц-

тва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів

житлово#о�та�нежитлово#о�призначення,�неза-

вершено#о�б�дівництва,�інженерно-транспорт-

ної�інфрастр��т�ри�міста�Києва�в��становле-

ном��поряд���провести�інвестиційний��он��рс

із�зал�чення�інвестора.

7.�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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо#о�ор#ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�

14.07.2016�№�542

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Розроблення�та�впровадження�автоматизованої�системи��онтролю�пар��вально#о�простор�

міста�Києва.

Керівни��апарат��В.�Бондарен�о

І.�Унести�до�Поряд���розміщення�засобів�пе-

рес�вної�дрібнороздрібної�тор#овельної�мере-

жі�та�об’є�тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

#овельної�мережі�в�місті�Києві,�затверджено#о

розпорядженням�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої

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

міністрації)�від�02��вітня�2015�ро���№ 300,�за-

реєстрованим���Головном��територіальном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві�09��вітня�2015

ро���за�№�52/1163,�та�і�зміни:

1.1.�Абзац�др�#ий�п�н�т��3.13�#лави�3�після

слів�«Гарантійний�внесо��не�повертається,�я�-

що�заявни����разі�перемо#и�на�тор#ах»�допов-

нити�словами�«відмовився�від�підписання�про-

то�ол��про�рез�льтати�тор#ів�або».

1.2.�П�н�т�3.22�#лави�3�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«3.22.�Спірні�питання�щодо�проведення�тор#ів

та�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнорозд-

рібної�тор#овельної�мережі�та�об’є�тів�сезонної�дріб-

нороздрібної�тор#овельної�мережі�в�місті�Києві

вносяться�на�роз#ляд�Комісії�з�питань�розміщен-

ня�тимчасових�спор�д�тор#овельно#о,�поб�тово-

#о,�соціально-��льт�рно#о�чи�іншо#о�призначен-

ня�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності,

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

20�липня�2016�р.�за�№ 79/1392

Про внесення змін до Порядку розміщення засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної

дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві
Розпорядження № 489 від 01 липня 2016 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Закону України
«Про столицю України — місто%герой Київ», рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443
«Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торго%
вельного, побутового, соціально%культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяль%
ності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою м. Ки%
єва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради», з метою удосконалення процедури розмі%
щення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної тор%
говельної мережі в місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про затвердження передавального акта комунального закладу
«Театрально%видовищний заклад культури «Театр пластичної

драми на Печерську»
Розпорядження № 568 від 15 липня 2016 року

Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань», рішення Київської міської ради від
22 січня 2015 року № 12/877 «Про реорганізацію комунального закладу «Театрально%видовищний заклад
культури «Театр пластичної драми на Печерську», розпорядження виконавчого органу Київської міської ра%
ди (Київської міської державної адміністрації) від 16 березня 2015 року № 223 «Про організаційно%правові за%
ходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 22 січня 2015 року № 12/877»:

Затвердити�передавальний�а�т��ом�нально-

#о�за�лад��«Театрально-видовищний�за�лад

��льт�ри�«Театр�пластичної�драми�на�Печер-

сь��»,�що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про проектування і будівництво мереж зовнішнього освітлення
на наземних пішохідних переходах міста Києва та 

їх облаштування технічними засобами організації дорожнього руху
Розпорядження № 570 від 15 липня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 19 Закону України
«Про автомобільні дороги», з метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху на вулично%дорожній ме%
режі міста Києва:

1.�Здійснити�прое�т�вання�та�б�дівництво

мереж�зовнішньо#о�освітлення�на�наземних�пі-

шохідних�переходах�міста�Києва�та�ви�онати

роботи�з�їх�облашт�вання�технічними�засоба-

ми�ор#анізації�дорожньо#о�р�х��з#ідно�з�пере-

лі�ом�адрес,�що�додається,

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�еле�-

тромереж�зовнішньо#о�освітлення�м.�Києва

«Київмісь�світло»�замовни�ом�робіт,�зазначе-

них���п�н�ті�1�цьо#о�розпорядження.

3.�Ком�нальном��підприємств��еле�троме-

реж�зовнішньо#о�освітлення�м.�Києва�«Київ-

місь�світло»;

3.1.�Визначити�#енеральні�прое�тн��та�під-

рядн��б�дівельн��ор#анізації�для�ви�онання�ро-

біт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо#о�розпоряджен-

ня.

3.2.�Забезпечити�розроблення�прое�тної�до-

��ментації,�проведення�її�е�спертизи�та�затвер-

дження�в��становленом��за�онодавством�по-

ряд��.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо#�за�оно-

давства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних

робіт.

3.4.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Пра-

вил�бла#о�строю�міста�Києва,�затверджених

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25�#р�дня

2008�ро���№ 1051/1051

3.5.�У�встановленом��поряд���розробити,

по#одити�з�Управлінням�превентивної�діяльно-

сті�Головно#о��правління�Національної�поліції�У�ра-

їни�в�місті�Києві�та�подати�для�ствердження�до

Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�схем�

ор#анізації�дорожньо#о�р�х��на�період�ви�о-

нання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо#о�роз-

порядження.

3.6.�Під�час���ладання�до#овор��підряд��на

ви�онання�робіт�з�б�дівництва�мереж�зовніш-

ньо#о�освітлення�та�технічних�засобів�ор#аніза-

ції�дорожньо#о�р�х��на�пішохідних�переходах

міста�Києва�передбачити��мови�щодо�надан-

ня�підрядни�ом�#арантії�я�ості�робіт�та�визна-

чити�#арантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�тів.

4.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�про-

фінанс�вати�ви�онання�робіт,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо#о�розпорядження,�за�рах�но��бю-

джетних��оштів�на�2016�рі��за��одом�тимчасо-

вої��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання

місцевих�бюджетів�150101�«Реалізація�заходів

щодо�інвестиційно#о�розвит���території».

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо#о�розпоря-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Са#айда-

�а�І.�В.

Голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор#овель-

ної�мережі,�майданчи�ів�для�харч�вання�біля�ста-

ціонарних�за�ладів�ресторанно#о�#осподарства,

�твореної�розпорядженням�ви�онавчо#о�ор#ан�

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

ної�адміністрації)�від�28�листопада�2014�ро��

№ 1391,�або�роз#лядаються�в�с�довом��поряд-

���відповідно�до�за�онодавства�У�раїни».

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо#о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Про проведення церемонії офіційних проводів національної
збірної команди України, яка від’їжджає на Ігри XXXI Олімпіади

(м. Ріо%де%Жанейро, Бразилія)
Розпорядження № 575 від 18 липня 2016 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації
та проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурного%
просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418 та протокольного рішення Організаційного комітету з під%
готовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх
універсіадах, чемпіонатах світу та Європи від 27 травня 2016 року, з метою популяризації фізичної куль%
тури, спорту, олімпійського руху та пропаганди здорового способу життя, в межах функцій органу місце%
вого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив��Міністерства�моло-

ді�та�спорт��У�раїни�та�Національно#о�олімпій-

сь�о#о��омітет��У�раїни�щодо�проведення�23

липня�2016�ро���в�місті�Києві�церемонії�офі-

ційних�проводів�національної�збірної��оманди

У�раїни,�я�а�від’їжджає�на�І#ри�XXXI�Олімпіади

(м.�Ріо-де-Жанейро,�Бразилія)�(далі —�Захід):

з�1 7.00�до�22.00 —�свят�ово#о��онцерт��на

Софійсь�ій�площі;�

з�19.00�до�21.00 —��рочистої�ходи�національ-

ної�збірної��оманди�У�раїни�за�маршр�том:�в�л.

Трьохсвятительсь�а.�11 —�Михайлівсь�а�площа —

Володимирсь�ий�проїзд —�Софійсь�а�площа —

в�л.�Володимирсь�а�(від�Софійсь�ої�площі�до�пе-

рехрестя�в�лиць�Володимирсь�ої�та�Прорізної).

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під#отов���та�проведення�Заход��взяв�на�се-

бе�Національний�олімпійсь�ий��омітет�У�раїни.

3.�Департамен�т��освіти�і�на��и,�молоді�та

спорт��ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�сприяти�вирішенню�ор#анізаційних�питань,

пов’язаних�з�проведенням�Заход�.

4.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції���місті�Києві�та��правління�патр�ль-

ної�поліції�в�місті�Києві�Департамент��патр�ль-
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Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 24 березня 2015 року № 257/1 
«Про затвердження структур управлінь, відділів 

та секторів апарату виконавчого органу 
Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)»
Розпорядження № 293 від 27 квітня 2016 року

Відповідно до законів України «Про столицю України — місто%герой Київ», «Про місцеве самоврядування
в Україні», «Про місцеві державні адміністрації» та на виконання розпорядження Київського міського голо%
ви від 27 квітня 2016 року № 396 «Про внесення змін до структури апарату виконавчого органу Київської місь%
кої ради (Київської міської державної адміністрації)»:

Внести�зміни�до�розпорядження�ви�онав-

чо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

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

24�березня�2015�ро���№ 257/1�«Про�затвер-

дження�стр��т�р��правлінь,�відділів�та�се�-

торів�апарат��ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої

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

адміністрації)»,�ви�лавши�йо#о�в�новій�ре-

да�ції:

«Про�затвердження�стр��т�р��правлінь,

відділів�та�се�торів�апарат��ви�онавчо#о

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Відповідно�до�за�онів�У�раїни�«Про�сто-

лицю�У�раїни —�місто-#ерой�Київ»,�«Про

місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�«Про

місцеві�державні�адміністрації»�та�на�ви�о-

нання�розпорядження�Київсь�о#о�місь�о#о

#олови�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь-

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

ністрації)»:

1.�Затвердити�стр��т�р��відділ��ор#ані-

заційно#о�забезпечення�діяльності�Київ-

сь�о#о�місь�о#о�#олови�(патронатної�сл�ж-

би)�апарат��ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої

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

адміністрації),�що�додається.

2.�Затвердити�стр��т�р���правління�ана-

літично#о�забезпечення�Київсь�о#о�місь�о-

#о�#олови�апарат��ви�онавчо#о�ор#ан��Ки-

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

24.03.2015�№ 257/1�

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

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

27.04.2016�№�293�

СТРУКТУРА
відділу організаційного забезпечення діяльності Київського міського голови
(патронатної служби) апарату виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни��відділ�

2.�Помічни�и�Київсь�о#о�місь�о#о�#олови

Керівник апарату
В. Бондаренко

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

жавної�адміністрації),�що�додається.

3.�Затвердити�стр��т�р���правління��он-

трольно-аналітично#о�забезпечення�пер-

шо#о�заст�пни�а�#олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�апарат��ви�онав-

чо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�що

додається.

4.�Затвердити�стр��т�р���правління��он-

трольно-аналітично#о�забезпечення�заст�п-

ни�ів�#олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�апарат��ви�онавчо#о�ор#ан�

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

державної�адміністрації),�що�додається.

5.�Затвердити�стр��т�р���правління��он-

трольно-аналітично#о�забезпечення��ерів-

ництва�апарат��ви�онавчо#о�ор#ан��Київ-

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

жавної�адміністрації)�апарат��ви�онавчо#о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації),�що�додаєть-

ся.

6.�Затвердити�стр��т�р��юридично#о��прав-

ління�апарат��ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої

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

адміністрації),�що�додається.

7.�Затвердити�стр��т�р���правління�по

роботі�з�персоналом�апарат��ви�онавчо#о

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

місь�ої�державної�адміністрації),�що�додає-

ться.

8.�Затвердити�стр��т�р���правління�фі-

нансово-#осподарсь�о#о�забезпечення�апа-

рат��ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої

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

трації),�що�додається.

9.�Затвердити�стр��т�р���правління�ор-

#анізаційної�роботи�та�ре#іональних�зв’яз-

�ів�апарат��ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої

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

адміністрації),�що�додається.

10.�Затвердити�стр��т�р���правління�до-

��ментообі#��та�аналіз��сл�жбової��орес-

понденції�апарат��ви�онавчо#о�ор#ан��Ки-

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

жавної�адміністрації),�що�додається.

11.�Затвердити�стр��т�р���правління�з

питань�звернень�#ромадян�апарат��ви�о-

навчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�що

додається.

12.�Затвердити�стр��т�р���правління�ін-

формаційно#о�забезпечення�та�дост�п��до

п�блічної� інформації�апарат��ви�онавчо#о

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

�ої�державної�адміністрації),�що�додається.

13.�Затвердити�стр��т�р���онтрольно-ана-

літично#о��правління�апарат��ви�онавчо#о

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

�ої�державної�адміністрації),�що�додається.

14.�Затвердити�стр��т�р���правління�ін-

формаційно-�ом�ні�аційних�техноло#ій�та

захист��інформації�апарат��ви�онавчо#о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації),�що�додаєть-

ся.

15.�Затвердити�стр��т�р���правління�між-

народних�зв’яз�ів�апарат��ви�онавчо#о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації),�що�додається.

16.�Затвердити�стр��т�р���правління�з

питань�запобі#ання�та�виявлення��ор�пції

апарат��ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь-

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

ністрації),�що�додається.

17.�Затвердити�стр��т�р���правління�з

питань�взаємодії�з�правоохоронними�ор#а-

нами�по�забезпеченню�правопоряд���та�м�-

ніципальної�безпе�и�апарат��ви�онавчо#о

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

місь�ої�державної�адміністрації),�що�додає-

ться.

18.�Затвердити�стр��т�р��відділ��забез-

печення�роботи�адміністративної��омісії�апа-

рат��ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої

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

трації),�що�додається.

19.�Затвердити�стр��т�р��ре#іонально#о

відділ��адміністр�вання�Державно#о�реєс-

тр��виборців�апарат��ви�онавчо#о�ор#ан�

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

державної�адміністрації),�що�додається.

20.�Затвердити�стр��т�р��відділ��ор#ані-

заційно#о�та�методоло#ічно#о�забезпечен-

ня�ведення�Реєстр��територіальної�#рома-

ди�міста�Києва�апарат��ви�онавчо#о�ор#а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�що�додається.

21.�Затвердити�стр��т�р��відділ��з�пи-

тань�мобілізаційної�роботи�апарат��ви�о-

навчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�що

додається.

22.�Затвердити�стр��т�р��се�тор��режим-

но-се�ретної�роботи�апарат��ви�онавчо#о�ор-

#ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�що�додається.»

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�24.03.2015�№ 257/1�

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

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
управління аналітичного забезпечення Київського міського голови апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації)

1.�Начальни���правління

2.�Відділ��оординації�діяльності

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�на-

чальни��відділ�

2.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

2.3.�Головні�спеціалісти

3.�Відділ�аналітичної�роботи

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти

Керівник апарату
В. Бондаренко

За�інчення���наст�пном��номері

ної�поліції�Національної�поліції�У�раїни�забез-

печити:

4.1.�Охорон��#ромадсь�о#о�поряд���під�час

проведення�свят�ово#о��онцерт��на�Софійсь�ій

площі�з�17.00�до�22.00�та��рочистої�ходи�на-

ціональної�збірної��оманди�У�раїни�за�маршр�-

том:�в�л.�Трьохсвятительсь�а,�11 —�Михайлів-

сь�а�площа —�Володимирсь�ий�проїзд —�Со-

фійсь�а�площа —�в�л.�Володимирсь�а�(від�Со-

фійсь�ої�площі�до�перехрестя�в�лиць�Володи-

мирсь�ої�та�Прорізної)�з�18.00�до�21.00 23�лип-

ня�2016�ро��.

4.2.�Умови�вільно#о�заїзд��та�виїзд��до�те-

риторії�проведення�Заход��автотранспорт�,

я�ий�перевозитиме�обладнання�для�встановлен-

ня�сцени.

4.3.�Пере�риття�р�х��автотранспорт�:

4.3.1.�Для��рочистої�ходи�національної�збір-

ної��оманди�У�раїни�за�маршр�том:�в�л.�Трьох-

святительсь�а,�11 —�Михайлівсь�а�площа —

Володимирсь�ий�проїзд —�Софійсь�а�площа —

в�л.�Володимирсь�а�(від�Софійсь�ої�площі�до

перехрестя�в�лиць�Володимирсь�ої�та�Проріз-

ної)�з�18.00�до�21.00 23�липня�2016�ро��.

4.3.2.�Для�роз#ортання�телевізійної�перес�в-

ної�станції�та�телевізійних��абелів�на�ділянці

від�в�л.�Трьохсвятительсь�ої,�11�до�Михайлів-

сь�ої�площі�з�10.00�до�24.00 23�липня�2016�ро-

��.

5.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

5.1.�Забезпечити�р�х�транспортних�засобів

в�лицею�Хрещати��з�19.00�до�24.00 23�липня

2016�ро��.

5.2.�Внести�зміни�в�робот��маршр�тів�назем-

но#о�пасажирсь�о#о�транспорт��за#ально#о��о-

рист�вання,�шлях�слід�вання�я�их�проходить

в�л.�Трьохсвятительсь�ою,�Михайлівсь�ою�пло-

щею,�Володимирсь�ий�проїздом,�Софійсь�ою

площею,�в�л.�Володимирсь�ою,�з�18.00�до

21.00 23�липня�2016�ро��.

5.3.�Спільно�з�Головним��правлінням�Націо-

нальної�поліції���місті�Києві�здійснити�заходи�що-

до�заборони�пар��вання�транспортних�засобів�за

маршр�том��рочистої�ходи�та�на�Софійсь�ій�пло-

щі�з�10.00�до�21.00 23�липня�2016�ро��.

6.�Департамент��промисловості�та�розвит��

підприємництва�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої

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

міністрації)�спільно�з�Шевчен�івсь�ою�район-

ною�в�місті�Києві�державною�адміністрацією

забезпечити�ви�онання�с�б’є�тами�#оспода-

рювання,�розташованих�в�межах�в�л.�Трьох-

святительсь�ої,�Михайлівсь�ої�плоші.�Володи-

мирсь�о#о�проїзд��Софійсь�ої�площі,�в�л.�Во-

лодимирсь�ої,�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

роздрібної�тор#івлі�ал�о#ольними,�слабоал�о-

#ольними�напоями,�вином�столовим,�пивом

(�рім�безал�о#ольно#о)�та�тютюновими�вироба-

ми»�під�час�проведення�Заход�.

7.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

за�зверненням�ор#анізатора�Заход��чер#�ван-

ня�бри#ад�швид�ої�(е�стреної)�медичної�допо-

мо#и�під�час�проведення�Заход�.

8.�Національном��олімпійсь�ом���омітет�

У�раїни:

8.1.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

#о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25�#р�дня�2008�ро��

№ 1051/1051,�під�час�під#отов�и�і�проведення

Заход��та�відновлення�пор�шено#о�бла#о�строю

��зв’яз���з�встановленням�сцени�та�спеціаль-

них��онстр��цій�(на�період�монтаж�/демонта-

ж�)�на�Софійсь�ій�площі�з�05.00 20�липня�2016

ро���до�09.00 24�липня�2016�ро��.

8.2.�Спільно�з�Шевчен�івсь�ою�районною�в

місті�Києві�державною�адміністрацією�забез-

печити�належний�санітарний�стан�шляхом�вста-

новлення��онтейнерів�та��рн�для�збор��поб�-

тових�відходів,�їх�належне�обсл�#ов�вання�та

вивіз�сміття�під�час�Заход�.

8.3.�Забезпечити�встановлення�необхідної

�іль�ості�т�алетних�мобільних��абін�під�час�про-

ведення�Заход�.

8.4.�В��становленом��поряд���розробити,

по#одити�з��правлінням�превентивної�діяльно-

сті�Головно#о��правління�Національної�поліції

��м.�Києві�та�подати�на�затвердження�до�Депар-

тамент��транспортної�Інфрастр��т�ри�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�тимчасов��схе-

м��ор#анізації�дорожньо#о�р�х��на�період�про-

ведення�Заход�.

9.�Просити�п�блічне�а�ціонерне�#двариство

«КИЇВЕНЕРГО»�забезпечити�під�лючення�до

мереж�еле�тропостачання�сценічно#о�облад-

нання���місці�проведення�Заход��в��становле-

ном��поряд��.

10.�Ком�нальном��підприємств��«Київсь�ий

метрополітен»�забезпечити�трансляцію�в�мет-

рополітені�з�18�до�23�липня�2016�ро���(чотири

рази�на�доб�)�о#олошення�про�проведення�це-

ремонії�офіційних�проводів�національної�збір-

ної��оманди�У�раїни,�я�а�від’їжджає�на�І#ри�XXXI

Олімпіади�(м.�Ріо-де-Жанейро,�Бразилія).

11.�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�з�18�до�23�липня�2016�ро-

���меш�анців�столиці�про�проведення�Заход�

в��ом�нальних�засобах�масової�інформації.

12.�Контроль�за�ви�онанням�цьо#о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів�#олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з#ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.
Виконуючий обов’язки голови

Г. Пліс
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåïàðòàìåíòîì áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþºòüñÿ çàêóï³âëÿ çà êîøòè äåðæàâíîãî

áþäæåòó 2 îäíîê³ìíàòíèõ,2 äâîê³ìíàòíèõ òà 1 òðèê³ìíàòíî¿ êâàðòèð, ç òåõí³÷íèì îáëàøòóâàííÿì

³ âíóòð³øí³ì îçäîáëåííÿì, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì îñ³á, ÿê³ áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü â

àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿ òà/àáî ó çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ ³ âòðàòèëè ôóíêö³îíàëüí³

ìîæëèâîñò³ íèæí³õ ê³íö³âîê, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä

17.06.2015 ¹ 407.

Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíî¿ ïîñòàíîâè áþäæåòí³ êîøòè ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ïðèäáàííÿ æèòëà ó

ïðèéíÿòèõ â åêñïëóàòàö³þ íîâîçáóäîâàíèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ (íà ïåðâèííîìó ðèíêó) òà íà

âòîðèííîìó ðèíêó.

Âàðò³ñòü ïðèäáàííÿ 1 êâ. ìåòðà çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëà, ùî âèçíà÷àºòüñÿ çà ðåçóëüòàòàìè

çàêóï³âë³, ïîâèííà áóòè íàéíèæ÷îþ ñåðåä çàïðîïîíîâàíî¿ ó÷àñíèêàìè òîðã³â.

Êð³ì öüîãî, æèòëî, ùî íàäàºòüñÿ çàçíà÷åí³é êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿí, ïîâèííî â³äïîâ³äàòè âèìîãàì

çàêîíîäàâñòâà ñòîñîâíî äîñòóïíîñò³ äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ôóíêö³îíàëüí³ ìîæëèâîñò³ íèæí³õ

ê³íö³âîê, áóòè áëàãîóñòðîºíèì, â³äïîâ³äàòè ñòàòò³ 50 Æèòëîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ òà

Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îñíîâè ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³ ³íâàë³ä³â â Óêðà¿í³".

Çàáóäîâíèêàì òà âëàñíèêàì êâàðòèð íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿

Ç ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ:

- ïîøòîâèì çâ'ÿçêîì: âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 42, ì. Êè¿â, 01601

- ôàêñèì³ëüíèì çâ'ÿçêîì çà òåëåôîíàìè: 234-01-24, 235-30-23.

- íà åëåêòðîííó àäðåñó: viddil03@ukr.net

Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 234-01-24, 235-30-23

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà
ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ïåòðîâñüêîãî, 12, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 11,0 êâ.ì., îêðåìî ðîçòàøîâàíà

ñïîðóäà, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 1353,77 ãðí (áåç ÏÄÂ)) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 2538,33 ãðí (áåç ÏÄÂ)).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Äîíåöüêà, 18, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 13,3 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì

ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó äîî÷èùåííÿ òà ïðîäàæó ïèòíî¿ âîäè (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 678,50

ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 3437,50 ãðí (áåç ÏÄÂ)).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Îëåêñ³¿âñüêà, 5, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 87,90 êâ.ì. , ïåðøèé ïîâåðõ,

çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ áóôåòó, ÿêèé íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (ðîçì³ð

ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 9233,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü

23082,50 ãðí (áåç ÏÄÂ)).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ

çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè

äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ÷åòâåðòîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 78,2 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ â áóäèíêó

4 íà âóëèö³ Ðèáàëüñüê³é (êàá³íåòè íà ÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 89 Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2016 — 2 278 600,00 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó (âóë. ²íñòèòóòñüêà, 24/7, òåë. 253-00-86).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ çàêëàä³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ

ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó ïðîâåäåííÿ (äëÿ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî — òðåíóâàëüíèõ

çàíÿòü ç õîðåîãðàô³¿ (ñïîðòèâí³ áàëüí³ òàíö³) íà 2 ðîêè 364 äí³.

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü: ïîíåä³ëîê —ï'ÿòíèöÿ ïî 2 ãîäèíè â äåíü ( 40 ãîäèí íà ì³ñÿöü) çã³äíî ç ãðàô³êîì

ïðîâåäåííÿ çàíÿòü.

Îðåíäíà ñòàâêà — 3% , ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 ãîäèíó áåç ÏÄÂ — 11,87 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõäí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Ñóâîðîâà,15,êàá.210.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 280-15-39, 253-00-86.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî

ðàéîíó ì.Êèºâà": 1) âóë.Êàøòàíîâà,8-Ã,çàãàëüíà ïëîùà —24,60 êâ.ì,1 ïîâåðõ,âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè —434200,00 ãðí,ìåòà âèêîðèñòàííÿ

çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —ðîçì³ùåííÿ îô³ñíîãî ïðèì³ùåííÿ,îðåíäíà ñòàâêà —15%,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) —5 427,50 ãðí,

òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç

(ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ

ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Óìîâè êîíêóðñó:
- ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé

çà ñòàâêîþ çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè

çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ

â îðåíäó, àëå íå íèæ÷îþ í³æ îïóáë³êîâàíà â îãîëîøåíí³ ïðî

íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó; 

- çîáîâ'ÿçàííÿ îðåíäàðÿ ùîäî:

• âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;

• äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

• âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;

• â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ

íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè òà êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì

êîíêóðñó âèòðàò ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà

ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè

ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðîòÿãîì

20 êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè.

Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè

íå ìîæå áóòè á³ëüøèì í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã

íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì

äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

• â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî

ìàéíà;

• âèêîíàííÿ ïåâíèõ âèä³â ðåìîíòíèõ ðîá³ò;

• çáåðåæåííÿ (ñòâîðåííÿ íîâèõ) ðîáî÷èõ ì³ñöü;

• âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî

ñåðåäîâèùà ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì åêñïëóàòàö³¿

îá'ºêòà;

• ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³;

• äîïîìîãà â ïðîâåäåíí³ ðåìîíòó ïðèì³ùåíü ïîë³êë³í³êè

(ïðîïîçèö³ÿ íàäàíà áàëàíñîóòðèìóâà÷åì ÍÏ);

• áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ (ïðîïîçèö³ÿ íàäàíà áàëàíñî-

óòðèìóâà÷åì ÍÏ).

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº íà ðîçãëÿä
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ïðîøíóðîâàí³
òà ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè ðàçîì ç îïèñîì:

1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè çàçíà÷åí³ â

îãîëîøåíí³ ïðî êîíêóðñ.

2. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³ðó

îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ

ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

3. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç íèì.

Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:

- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà

þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì) òà

áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ

îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå

ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â.

á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà íàëåæíèì ÷èíîì

îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçîâèé âèòÿã ç

ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ

îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî

äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè

àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè

— ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 16 ñåðïíÿ 2016 ð. î 16.00 çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, 3 ïîâåðõ,
êàá. 415.

ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, ñâÿòêîâèé

àáî ³íøèé íåðîáî÷èé äåíü, ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî

çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî íà ïåðøèé

çà íèì ðîáî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³

— çà 3 ðîáî÷³ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

Àäðåñà: âóë. ßêóáîâñüêîãî, 6

Ïëîùà: 40,60 êâ. ì

Òåõí³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ² ïîâåðõó

Çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà: Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî 
"Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1"
Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
(âóë. ßêóáîâñüêîãî, 6, ì. Êè¿â, 03191,
òåë. (044) 250-32-27; ôàêñ. (044) 250-44-60

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 8 702,90 ãðèâåíü áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà
ïðàâî îðåíäè (ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó) 17 405,80 ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðåêâ³çèòè 
(áàëàíñîóòðèìóâà÷à) 
äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè

Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî 
"Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1"
Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (âóë. ßêóáîâñüêîãî, 6, ì. Êè¿â, 03191,
òåë. (044) 250-32-27; ôàêñ. (044) 250-44-60 
ð/ð 26006300837710 â AT "Îùàäáàíê"
Êîä áàíêó 322669 ªÄÐÏÎÓ 38945065

До��ва�и�	ерівни	ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�НКРЕКП�від�22.07.2016�№ 1309�“Про�встановлення�на�серпень�2016�ро���єдиних�роздрібних�тарифів�на

еле�тричн��енер�ію,�що�відп�с�аються�для��ожно�о��лас��споживачів, �рім�населення, населених�п�н�тів�та�зовнішньо�о�освітлення,

на�території�У�раїни”�єдині�роздрібні�тарифи�на�еле�тричн��енер�ію, що�відп�с�аються�для��ожно�о��лас��споживачів, �рім

населення, населених�п�н�тів�та�зовнішньо�о�освітлення, на�території�У�раїни���серпні�2016�ро	��становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле	тричної�енер�ії���місті�Києві�

з��рах�ванням�ПДВ,

я	і�вводяться�в�дію�з�1�серпня�2016�ро	�

І�	лас
напр��и
(27,5�	В�
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ�	лас�
напр��и�
(до�27,5

	В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�п�н�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�транспор-
т��та��ом�нально-поб�тових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт·�од

143,14 28,63 171,77 179,78 35,96 215,74

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-поб�тові�потреби�релі�ійних
ор�анізацій,��оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕКП�№220�від�26.02.2015)

82,50 16,50 99,00 82,50 16,50 99,00

Зовнішнє�освітлення�населених�п�н�тів, ��межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 85,88 17,18 103,06 107,87 21,57 129,44

Інші��одини�доби 143,14 28,63 171,77 179,78 35,96 215,74

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�пот�жності�—�в�дво	ратном��роз-
мірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни
“Про�еле�троенер�ети��”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№ 784
від�11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для�тризонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�04.12.2015�№04-1/14438):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�24.00�до�7.00

з�7.00�до�8.00
з�11.00�до�20.00
з�23.00�до�24.00

з�8.00�до�11.00
з�20.00�до�23.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№ 06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ÑÅÐÏÍ² 2016 ðîêó ç 21.00 äî 5.00.

Óìîâè êîíêóðñó
íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïåðåäàíîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ 

Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

²íôîðìàö³ÿ

ïðî îá'ºêò îðåíäè

ПЕРЕДПЛАТА газети «ХРЕЩАТИК»

Передплатні�ціни

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.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ
(ВТ,�СР,�ПТ) 61308
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 48868

26 ëèïíÿ 2016 ð.

¹78(4848)

16

ÑÏÎÐÒ

Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À
ÏÎÁÀÆÀÒÈ óñï³õ³â íàøèì îë³ì-
ï³éöÿì ç³áðàëèñÿ ÷èñëåíí³ ñï³â-
â³ò÷èçíèêè, â³ääàí³ âáîë³âàëüíè-
êè ñïîðòó, äðóç³ òà áëèçüê³ ç ð³ç-
íèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè.

×ëåíè íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ íà
÷îë³ ç ãîëîâíèì îë³ìï³éöåì êðà-
¿íè Ñåðã³ºì Áóáêîþ òà Ì³í³ñòðîì
ìîëîä³ òà ñïîðòó ²ãîðåì Æäàíî-
âèì ïðîéøëèñÿ óðî÷èñòîþ õîäîþ
ç âóëèö³ Òðüîõñâÿòèòåëüñüêî¿ äî
Ñîô³¿âñüêî¿ ïëîù³. Ï³ä ÷àñ õîäè
ó÷àñíèêè ïîêëàëè êâ³òè çàõèñíè-
êàì, ÿê³ çàãèíóëè â çîí³ ÀÒÎ.

Ó ñóáîòó ç³ ñöåíè óêðà¿íñüêèõ
ñïîðòñìåí³â â³òàëè Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí, ãî-
ëîâà Êîì³òåòó ç ïèòàíü ñ³ì’¿, ìîëî-
ä³æíî¿ ïîë³òèêè, ñïîðòó òà òóðèç-
ìó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Àðòóð
Ïàëàòíèé, ïðåçèäåíò Íàö³îíàëü-
íîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó Óêðà-
¿íè Ñåðã³é Áóáêà, Ì³í³ñòð ìîëîä³ òà
ñïîðòó Óêðà¿íè ²ãîð Æäàíîâ.

«ß ïåðåêîíàíèé ó òîìó, ùî íà-
ø³ ñïîðòñìåíè ïîâåðíóòüñÿ ç ïå-
ðåìîãîþ,— ñêàçàâ ãëàâà óðÿäó.—
Êîæåí, õòî ñòî¿òü íà ñöåí³, ðîçïî-
÷èíàâ ñâ³é ñïîðòèâíèé øëÿõ ç äè-
òèíñòâà, äîêëàäàâ äóæå áàãàòî çó-
ñèëü äëÿ òîãî, ùîá âèáîðîòè ïðà-
âî ïðåäñòàâëÿòè íàøó âåëèêó ñïîð-
òèâíó êðà¿íó íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ».

«Â îë³ìï³éñüêîìó Ð³î-äå-Æà-
íåéðî êîæåí ç âàñ âïèøå ñâîº ³ì’ÿ
â ³ñòîð³þ ñâ³òîâîãî ñïîðòó, â³ä-
êðèâøè ¿¿ íîâó ñòîð³íêó. Ñëàáèé

òîé, õòî íå â³ðèòü â ñåáå! Â³ðòå â
ñåáå òà ñâî¿ ñèëè — áóäüòå ñèëü-
íèìè! Âñ³ ìè ïèøàºìîñÿ ³ â³ðèìî
ó âàñ! — íàãîëîñèâ Ñåðã³é Áóáêà ³
äîäàâ,— ïåðåä âàìè íà ö³é ñöåí³
ñïðàâæí³ ãåðî¿, ÿê³ ïðîéøëè íåé-
ìîâ³ðíî âåëèêèé òà íåïðîñòèé

øëÿõ òà âèáîðîëè ïî÷åñíå ïðàâî
çàõèùàòè ÷åñòü íàøî¿ êðà¿íè íà
çìàãàííÿõ íàéñèëüí³øèõ àòëåò³â
ïëàíåòè! Âîíè ÷åêàþòü âàøî¿ ï³ä-
òðèìêè! Íå ñóìí³âàéòåñü, ó êîæ-
í³é íàø³é ïåðåìîç³ º ³ âàøà ÷àñò-
êà! Âïåðåä, ðàçîì äî ïåðåìîãè!».

Íà ³ãðàõ ó Ð³î Óêðà¿íó ïðåäñòàâ-
ëÿòü 206 ñïîðòñìåí³â. Ó ñóáîòó, çà
äåíü äî âèëüîòó çá³ðíî¿, ñòàëî â³-
äîìî, ùî Îëüãà Ëåëåéêî îòðèìà-
ëà îë³ìï³éñüêó ë³öåíç³þ. Íàøà
ñïîðòñìåíêà âèñòóïèòü â Áðàçè-

ë³¿ â ³íäèâ³äóàëüíèõ çìàãàííÿõ ç
ôåõòóâàííÿ íà ðàï³ðàõ. Ð³÷ ó ò³ì,
ùî ²çðà¿ëü íå âèêîðèñòàâ êâîòó íà
ó÷àñòü â ³íäèâ³äóàëüíèõ çìàãàí-
íÿõ ç ôåõòóâàííÿ íà ðàï³ðàõ. À
çã³äíî ç ðåéòèíãîì, Îëüãà Ëåëåé-
êî çàéìàëà ì³ñöå ñë³äîì çà ³çðà-
¿ëüòÿíêîþ Äåë³ëîþ Õàòóåëü.

Ðàçîì ç òèì, ó íåä³ëþ çà îêåàí
âæå â³äïðàâèëàñÿ ïåðøà ãðóïà â³ò-
÷èçíÿíèõ àòëåò³â. Ïåðøèìè ìåø-
êàíöÿìè Îë³ìï³éñüêîãî ñåëèùà
ñòàëè ñïîðòèâí³ ã³ìíàñòè, ïðåä-

ñòàâíèêè àêàäåì³÷íîãî âåñëóâàí-
íÿ, â³òðèëüíîãî ñïîðòó, ñòð³ëüáè
³ç ëóêà òà ñòðèáê³â íà áàòóò³. «Öå
ìî¿ äðóã³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ïåð-
ø³ — ÷îòèðè ðîêó òîìó â Ëîíäî-
í³ — áóëè óñï³øíèìè. ß ìð³ÿâ ïðî
îë³ìï³éñüêó íàãîðîäó, áàãàòî ïðà-
öþâàâ, íàïîëåãëèâî éøîâ äî ö³º¿
ìåòè — ³ ìîÿ ìð³ÿ çä³éñíèëàñÿ»,—
ïîä³ëèâñÿ ñâî¿ìè âðàæåííÿìè
áðîíçîâèé ïðèçåð Îë³ìï³éñüêèõ
³ãîð-2012 ²ãîð Ðàä³â³ëîâ.— Â Ð³î
ïðàãíó ïîâòîðèòè ñâ³é îë³ìï³é-
ñüêèé óñï³õ. Çâè÷àéíî, öå áóäå
âêðàé íåïðîñòî. Êîíêóðåíö³ÿ íåé-
ìîâ³ðíà. Áëèçüêî 70 íàéêðàùèõ
ã³ìíàñò³â ñâ³òó çìàãàòèìóòüñÿ çà
íàéâèù³ ì³ñöÿ. Â³ä÷óâàþ, ùî çíà-
õîäæóñü ó ãàðí³é ôîðì³. Ìàêñè-
ìàëüíî åôåêòèâíî âèêîðèñòàºìî
ö³ äí³ äëÿ àäàïòàö³¿ òà òðåíóâàíü
áåçïîñåðåäíüî íà îë³ìï³éñüê³é
àðåí³. Ïîçèòèâíèé äîñâ³ä âèñòó-
ï³â íà í³é, äî ðå÷³, ó íàñ âæå º. Â
êâ³òí³ ìè óñï³øíî ïîäîëàëè îë³ì-
ï³éñüêó êâàë³ô³êàö³þ ³ çäîáóëè êî-
ìàíäíó ë³öåíç³þ. Â³ðþ, ùî âñå áó-
äå äîáðå ³ çàðàç».

Äî ñëîâà, íàøà êðà¿íà âïåðøå
áóäå ïðåäñòàâëåíà ó çìàãàííÿõ ãðóï
³ç ñèíõðîííîãî ïëàâàííÿ ³ â³äðàçó
òðüîìà êîìàíäàìè ó ôåõòóâàíí³.
Íàéìîëîäøèìè ñïîðòñìåíêàìè ó
îë³ìï³éñüê³é êîìàíä³ º 17-ð³÷í³
âàæêîàòëåòêà Àíàñòàñ³ÿ Øèøàíî-
âà òà ã³ìíàñòêà Àíàñòàñ³ÿ Âîçíÿê, à
íàéñòàðøèìè — Ðåíå Òåááåëü (ê³í-
íèé ñïîðò) ³ 48-ð³÷íèé Ìèêîëà Ì³ëü-
÷åâ (ñòåíäîâà ñòð³ëüáà).

Íàãàäàºìî, ùî ñòîëè÷í³ àòëåòè
â Ð³î çìàãàòèìóòüñÿ â 19 âèäàõ ñïîð-
òó,âñüîãî ó ñêëàä³ íàö³îíàëüíî¿ çá³ð-
íî¿ îë³ìï³éñüê³ íàãîðîäè âèáîðþ-
âàòèìóòü 49 ñïîðòñìåí³â-êèÿí.

Çîêðåìà Êè¿â â Áðàçèë³¿ ïðåä-
ñòàâëÿòèìóòü: Æàí Áåëåíþê —
÷åìï³îí ñâ³òó ç ãðåêî-ðèìñüêî¿
áîðîòüáè; Ãåîðã³é Çàíòàðàÿ — ÷åì-
ï³îí ñâ³òó ç äçþäî; Îëåã Âåðíÿ-
ºâ — ÷åìï³îí ñâ³òó ç³ ñïîðòèâíî¿
ã³ìíàñòèêè; ²ãîð Ðàä³â³ëîâ — ïðè-
çåð Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ç³ ñïîðòèâ-
íî¿ ã³ìíàñòèêè; ßê³â Õàììî — ïðè-
çåð ÷åìï³îíàòó ñâ³òó ç äçþäî; Ïàâ-
ëî Òèìîùåíîê — ÷åìï³îí ñâ³òó ç ñó-
÷àñíîãî ï’ÿòèáîðñòâà; Ãàííà Ð³-
çàòä³íîâà — ÷åìï³îíêà ñâ³òó ç õó-
äîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè òà ³íø³ �

Ç Ñîô³¿âñüêî¿ ïëîù³ 
ïðÿìî äî Ð³î
� Ó ñòîëèö³ ïðîâåëè Íàö³îíàëüíó îë³ìï³éñüêó çá³ðíó

Ó ñàìîìó ñåðö³ óêðà¿íñüêî¿

ñòîëèö³ — íà Ñîô³¿âñüê³é ïëî-

ù³, â³äáóëèñÿ óðî÷èñò³ ïðîâî-

äè îë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿ Óêðà-

¿íè íà ²ãðè ÕÕÕ² Îë³ìï³àäè,

ùî ç 5 ïî 21 ñåðïíÿ â³äáó-

äóòüñÿ â áðàçèëüñüêîìó Ð³î-

äå-Æàíåéðî.

Îëåêñàíäð ÏÈÐËÈÊ | «Õðåùàòèê»

Îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ ÕÕ² Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ó Ð³î-äå-Æàíåéðî â³äáóäåòü-

ñÿ 5 ñåðïíÿ. Òðèâàòèìóòü çìàãàííÿ äî 21 ñåðïíÿ.

Íà Îë³ìï³àä³ ðîç³ãðàþòü ðåêîðäíó ê³ëüê³ñòü êîìïëåêò³â ìåäàëåé (306) ³

î÷³êóºòüñÿ ó÷àñòü ðåêîðäíîãî ÷èñëà êðà¿í (206), â òîìó ÷èñë³ âïåðøå Êî-

ñîâî ³ Ï³âäåííîãî Ñóäàíó. Çàãàëîì, ó çìàãàííÿõ â³çüìóòü ó÷àñòü áëèçü-

êî 10 500 ñïîðòñìåí³â.

Çà êîæíó çîëîòó ìåäàëü óêðà¿íñüê³ ñïîðòñìåíè îòðèìàþòü â³ä ÍÎÊ 300

òèñ. ãðí, çà ñð³áíó — 200 òèñÿ÷, à áðîíçîâó — 120 òèñ. ãðí. Îêðåìî ³ñíóº

ïðèçîâèé ôîíä äåðæàâè: çîëîòî — 125 òèñ. äîëàð³â, ñð³áëî — 85 òèñ., à

áðîíçà — 50 òèñ.

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»

Íà ³ãðàõ ó Ð³î Óêðà¿íó ïðåäñòàâëÿòü 206 ñïîðòñìåí³â

Ó ñóáîòó ç³ ñöåíè óêðà¿íñüêèõ ñïîðòñìåí³â â³òàëè â³ò÷èçíÿí³ ïîë³òèêè ³ âèñîêîïîñàäîâö³,
ñåðåä íèõ Ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí

Ïîáàæàòè óñï³õ³â íàøèì îë³ìï³éöÿì ç³áðàëèñÿ ÷èñëåíí³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè, â³ääàí³
âáîë³âàëüíèêè ñïîðòó, äðóç³ òà áëèçüê³ ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè 

Ïðîâåñòè ñïîðòñìåí³â â Áðàçèë³þ ïðèéøëè é íàéìîëîäø³ ÷ëåíè ðîäèí-îë³ìï³éö³â
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