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ÇÀ ÑËÎÂÀÌÈ äèðåêòîðà ÊÏ
«Êè¿ââîäôîíä» Ñâ³òëàíè Êîçëîâ-
ñüêî¿, ï³ñëÿ àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ Êè¿â-
ðàäà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïîáóäó-
âàòè â êîæíîìó ì³êðîðàéîí³ ì³ñ-
òà ãëèáèíí³ ñâåðäëîâèíè é âñòà-
íîâèòè áþâåòè ïèòíî¿ âîäè äëÿ
òîãî, àáè óáåðåãòè êèÿí â³ä ñïî-
æèâàííÿ ðàä³îàêòèâíî çàáðóä-
íåíèõ ïîâåðõíåâèõ âîä. Çàäëÿ
öüîãî áóëî çìîíòîâàíî 187 àðòå-
ç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí, ÿê³ êîðèñ-
òóâàëèñÿ íàäçâè÷àéíîþ ïîïó-
ëÿðí³ñòþ ó êèÿí. Àëå çãîäîì «Âî-
äîêàíàë», äî çîíè â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ ÿêîãî íàëåæàëè ì³ñüê³ êðè-
íèö³, çì³íèâ ñõåìó âîäîïîñòà-
÷àííÿ, é á³ëüøà ÷àñòèíà ðåçåð-
âóàð³â ïèòíî¿ âîäè âèÿâèëàñÿ ïî-
êèíóòèìè íàïðèçâîëÿùå. ×àñ ³
ïðèðîäíî-ïîãîäí³ óìîâè çðîáè-
ëè ñâîþ ñïðàâó é òåïåð áþâåòè
äîâîäèòüñÿ íå ïðîñòî ðåìîíòó-
âàòè, à ìàéæå áóäóâàòè çàíîâî.

ßê çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ, ì³ñü-
êà âëàäà âèä³ëèëà 17,5 ìëí ãðí
íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò íà áþâåò-
íèõ êîìïëåêñàõ, àäæå ÿê³ñíà ïèò-
íà âîäà çàëèøàºòüñÿ îäíèì ³ç
ïð³îðèòåòíèõ ïèòàíü.

«Ìè ïîñòàâèëè ìåòó — çà òðè
ðîêè â³äíîâèòè íîðìàëüíó ðî-
áîòó óñ³õ ñòîëè÷íèõ ñâåðäëîâèí.
Àäæå âîäà ç íèõ ÷èñòà, ÿê³ñíà, à
ãîëîâíå — áåçêîøòîâíà. Öå îñî-
áëèâî âàæëèâî â óìîâàõ ï³äâè-
ùåííÿ ö³í íà öåíòðàë³çîâàíå âî-
äîïîñòà÷àííÿ,— ïîâ³äîìèâ Ïåò-
ðî Ïàíòåëåºâ, äîäàâøè, ùî ùå
òîð³ê ó Êèºâ³ íå ïðàöþâàëî ìàé-
æå 70 áþâåò³â, à çà îñòàíí³é ð³ê
ïðîâåäåíî êàïðåìîíò 35 êîì-
ïëåêñ³â ³ çáóäîâàíî äâ³ íîâ³ ñâåð-
äëîâèíè òà íîâó ñòàíö³þ î÷èñò-
êè âîäè íà Îáîëîí³, äå çàì³ñòü
õëîðó âèêîðèñòîâóºòüñÿ ã³ïîõëî-
ðèä íàòð³þ.

Çà ñëîâàìè ïàí Ïàíòåëåºâà,
íà öåé ð³ê ïëàíè ì³ñòà ùå á³ëüø
ìàñøòàáí³: 33 áþâåòè ïîòðåáó-
þòü áóð³ííÿ íîâèõ ñâåðäëîâèí,
à ùå ÷îòèðè — ïðîâåäåííÿ êàï-
ðåìîíòó.

«Öüîãî ðîêó ïëàíóºòüñÿ âèãî-
òîâëåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ íà 10 íîâèõ ñâåðäëîâèí, áó-
ä³âíèöòâî âîñüìè íîâèõ ñâåðä-
ëîâèí, îäíà ç ÿêèõ (íà âóëèö³ Îñ-
â³òè, 5) óæå âèêîíàíà, à äðóãó (íà
âóëèö³ Íàóìîâà, 27) çàâåðøàòü
äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ, — çàçíà÷èâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ. Ðåøòà
ñâåðäëîâèí çàïðàöþþòü äî 30
ëèñòîïàäà. Òàêîæ êàï³òàëüíî â³ä-
ðåìîíòóþòü 40 áþâåòíèõ êîì-
ïëåêñ³â.

Ðîáîòè íà âóë. Ãåíåðàëà Íà-
óìîâà ðîçïî÷àëèñÿ ê³ëüêà äí³â
òîìó. Òóò ïðîáóðÿòü ñâåðäëîâè-
íó ãëèáèíîþ 133 ìåòðè, äî ñèíî-
ìàíñüêîãî âîäîíîñíîãî ãîðèçîí-
òó, âñòàíîâëÿòü ñó÷àñíó ñèñòåìó
ô³ëüòð³â, ïðîâåäóòü íåîáõ³äí³
àíàë³çè é êîíòðîëü ÿêîñò³ âîäè,
îáëàøòóþòü òåðèòîð³þ. Çà ñëî-
âàìè Ñâ³òëàíè Êîçëîâñüêî¿, íà
â³äíîâëåííÿ ö³º¿ êðèíèö³ âèä³-
ëåíî áëèçüêî 900 òèñ. ãðí ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó. Êåð³âíèê «Êè¿â-
âîäôîíäó» ïîîá³öÿëà, ùî äî Äíÿ
Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ì³ñöåâ³
ìåøêàíö³ çìîæóòü âæèâàòè «÷èñ-
òó, æèâó é ö³ëþùó âîäó».

«Öå áóâ ºäèíèé êîìïëåêñ íà
âåñü ì³êðîðàéîí íà îêîëèö³ Ñâÿ-

òîøèíà. Íàâêðóãè — ë³ñ, à äî ìà-
ãàçèíó òðåáà ¿õàòè. Ç íèí³øí³ìè
òàðèôàìè íà âîäó áþâåò áóäå
ºäèíèì ïîðÿòóíêîì äëÿ íàñ, —
êàæå ì³ñöåâà ìåøêàíêà Ìàð³ÿ
Ïåòð³âíà.

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò Äåðæ-
ñïîæèâñëóæáè Äìèòðî Äåðåâ’ÿí-
êî çàçíà÷èâ, ùî íàéáåçïå÷í³-
øîþ äëÿ âæèâàííÿ º áóòèëüîâà-
íà âîäà é âîäà ç áþâåò³â ñàìå ç
ñèíîìàíñüêîãî âîäîíîñíîãî ãî-
ðèçîíòó, ÿêà, äî ðå÷³, º êîðèñí³-
øîþ çà áóòèëüîâàíó, àäæå öÿ
âîäà — ïðèðîäíà, æèâà. Îñê³ëü-
êè àðòåç³àíñüê³ ñâåðäëîâèíè â³ä-
íîñÿòüñÿ äî ìàëîïîòóæíîãî âî-
äîïîñòà÷àííÿ, ïåðåâ³ðêà ÿêîñò³
â íèõ âåäåòüñÿ âèá³ðêîâî, ðàç íà
10 äí³â, ³ âàðòî çàçíà÷èòè, ùî
â³äõèëåííÿ â³ä íîðìè áóâàþòü
âêðàé ð³äêî.

Òîãî æ äíÿ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ ðàçîì ³ç
äèðåêòîðîì ÊÏ «Êè¿ââîäôîíä»
Ñâ³òëàíîþ Êîçëîâñüêîþ òà êåð³â-
íèöòâîì Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-
íó ïîáóâàëè íà â³äêðèòò³ â³äðå-
ìîíòîâàíîãî áþâåòà íà âóë. Îñ-
â³òè, 5 ç ãëèáèíîþ ñâåðäëîâèíè
160 ìåòð³â. Öåé îá’ºêò â³äíîâëå-
íî ñèëàìè ÊÏ «Êè¿ââîäôîíä».
«Êðèíèöÿ» çíàõîäèòüñÿ ñåðåä ñòà-
ðî¿ çàáóäîâè ì³ñòà á³ëÿ äâîõ ñòî-
ëè÷íèõ âèø³â — áóä³âåëüíîãî é
ïåäàãîã³÷íîãî — òà ¿õ ãóðòîæèò-
ê³â. Òàê ùî áþâåò òóò ïðîñòîþâà-
òè íå áóäå �

Êðèíèö³ ³ç æèâèëüíîþ âîäîþ
� Äî ê³íöÿ ëèñòîïàäà â ñòîëèö³ çàïðàöþþòü ìàéæå âñ³ áþâåòí³ êîìïëåêñè

Äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó â ì³ñò³ êàï³òàëüíî â³ä-
ðåìîíòóþòü 40 áþâåòíèõ êîìïëåêñ³â òà çáóäóþòü
â³ñ³ì íîâèõ äëÿ â³äíîâëåííÿ ðîáîòè àðòåç³àí-
ñüêèõ ñâåðäëîâèí. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ ï³ä ÷àñ ³íñïåêö³¿
ðåìîíòíèõ ðîá³ò áþâåòó íà ìàñèâ³ Íîâîá³ëè÷³
(âóë. Íàóìîâà, 27).

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó ï’ÿòíèöþ â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ íà âóë. Îñâ³òè, 5 â³äêðèëè â³äðåìîíòîâàíèé áþâåòíèé êîìïëåêñ ³ç ãëèáèíîþ ñâåðäëîâèíè 160 ìåòð³â

Â³òàë³é Êëè÷êî: 
«Ìè ðîáèìî âñå 
ìîæëèâå, àáè öüîãî ë³òà
â³äðåìîíòóâàòè ÿêîìîãà
á³ëüøå äîð³ã ó Êèºâ³»

Ñòîëè÷íà âëàäà ðîáèòü óñå ìîæëèâå,

àáè äî ê³íöÿ ë³òà çàâåðøèòè ðåìîíò äî-

ð³ã íà òèõ âóëèöÿõ, äå çàïëàíóâàëà. Ïðî

öå Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî çàÿâèâ â åô³ð³ òåëåêàíàëó

NewsOne.

«Ãðîø³, ÿê³ ðàí³øå ðîçêðàäàëèñÿ, ìè

³íâåñòóºìî, çîêðåìà, ³ ó â³äíîâëåííÿ

äîð³ã,— ï³äêðåñëèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé

ãîëîâà. — ² õî÷ó ïîïðîñèòè âèáà÷åííÿ

ó òèõ, õòî çàðàç ñòî¿òü ó çàòîðàõ íà äî-

ðîãàõ, äå òðèâàþòü ðîáîòè. Öå òèì÷à-

ñîâî, ³ ìè ðîáèìî âñå ìîæëèâå, àáè â³ä-

ðåìîíòóâàòè ïîêðèòòÿ íà çàïëàíîâà-

íèõ âóëèöÿõ âë³òêó. Ñïî÷àòêó ìè ïëàíó-

âàëè çðîáèòè ðåìîíò 44 ìàã³ñòðàëåé,

àëå çá³ëüøèëè ô³íàíñóâàííÿ — ³ çàðàç

â³äðåìîíòóºìî 51»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é

Êëè÷êî.

Äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó
ïðèì³ùåíü ó öåíòð³ 
ì³ñòà âèçíàíî 
íåä³éñíèì

Çà àêòèâíî¿ ïîçèö³¿ ñòîëè÷íî¿ ïðîêó-

ðàòóðè Ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì ì. Êèºâà

âèçíàíî íåä³éñíèì äîãîâ³ð êóï³âë³-

ïðîäàæó êîìóíàëüíèõ ïðèì³ùåíü ïëî-

ùåþ áëèçüêî 1000 êâ. ì, ðîçòàøîâà-

íèõ íà ðîç³ âóëèöü Õðåùàòèê òà Áîã-

äàíà Õìåëüíèöüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³.

Ó 2010 ðîö³ íà ï³äñòàâ³ íà÷åáòî ïðî-

âåäåíîãî â³äêðèòîãî àóêö³îíó ì³æ Ãî-

ëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ ÊÌÄÀ òà ïðèâàòíèì òîâàðèñòâîì

áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäà-

æó âêàçàíîãî îá’ºêòà.

Îäíàê, ÿê óñòàíîâëåíî ïðàâîîõî-

ðîíöÿìè, â ïîðóøåííÿ âèìîã ïðèâàòè-

çàö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà àóêö³îí ³ç ïðî-

äàæó ôàêòè÷íî íå â³äáóâàâñÿ, à ïóáë³-

êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî ïðèâàòèçàö³þ

íåæèëèõ ïðèì³ùåíü çä³éñíåíî ó íåíà-

ëåæíîìó äðóêîâàíîìó âèäàíí³, ùî çâó-

çèëî êîëî ïîòåíö³éíèõ ïîêóïö³â.

Êð³ì òîãî, êîøòè â³ä ïðèâàòèçàö³¿

ïðèì³ùåíü,âàðò³ñòü ÿêèõ ñêëàäàº áëèçü-

êî 9,8 ìëí ãðèâåíü, äî ñòîëè÷íîãî áþ-

äæåòó òàê ³ íå íàä³éøëè.

Çâàæàþ÷è íà ÷èñëåíí³ ïîðóøåííÿ,

ïðîêóðàòóðà ì³ñòà Êèºâà çàÿâèëà ïîçîâ

äî ñóäó ç âèìîãîþ âèçíàòè íåä³éñíèì

äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó öüîãî ìàéíà.

Ñóä âèçíàâ îá´ðóíòîâàíèìè äîâî-

äè ïðàâîîõîðîíö³â òà çàäîâîëüíèâ ïî-

çîâ ó ïîâíîìó îáñÿç³.

×àñòêîâî îáìåæåíî ðóõ
íà âóë. Âàäèìà Ãåòüìàíà

Äî 21.00 7 ñåðïíÿ, ó çâ’ÿçêó ç ïðîâå-

äåííÿì ðîá³ò ³ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó,

áóäå ïåðåêðèòî òðè ñìóãè ðóõó àâòî-

òðàíñïîðòó íà íåïàðí³é ñòîðîí³ 

âóë. Âàäèìà Ãåòüìàíà — íà ä³ëÿíö³ â³ä

²íäóñòð³àëüíîãî äî Øóëÿâñüêîãî øëÿõî-

ïðîâîäó.
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Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Оболонського району м. Києва 

на вул. Зої Гайдай, 9/8 (вул. Героїв Дніпра, 8/9) 
в Оболонському районі м. Києва для створення 
озеленених територій загального користування
Рішення Київської міської ради № 473/473 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе+
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Ки+
єва на вул. Зої Гайдай, 9/8 (вул. Героїв Дніпра, 8/9) в Оболонському районі м. Києва та додані документи,
керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких за+
конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 3 час+
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

�ом�нальном��підприємств��по��триманню�зеле-

них�насаджень�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва

на�в�л.�Зої�Гайдай,�9/8�(в�л.�Героїв�Дніпра,�8/9)

в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�1,31��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

в�постійне��орист�вання�для�створення�озелене-

них�територій�за�ально�о��орист�вання�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-25802).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Деснянського району м. Києва 

на просп. Володимира Маяковського, 3 у Деснянському районі 
м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених
насаджень, експлуатації та обслуговування території скверу
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єва на просп. Володимира Маяковського, 3 у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись
статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини пер+
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

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

м.�Києва�на�просп.�Володимира�Мая�овсь�о-

�о,�3���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,57��а�(земельна�ділян�а��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва)�в�постійне��орист�вання�для��т-

римання�та�бла�о�строю�зелених�зон�і�зеле-

них�насаджень,�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�території�с�вер��з�ідно�з�планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-25500).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова 

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству «Київський метрополітен» 
на вул. Вифлеємській, 22+28 у Дніпровському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування 
ремонтно+монтажного підрозділу метрополітену

Рішення Київської міської ради № 475/475 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе+

мельної ділянки комунальному підприємству «Київський метрополітен» на вул. Вифлеємській, 22+28 у Дніп+
ровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 122 Земельного кодексу України, За+
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер+
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само+
врядування в Україні», Київська міська рада

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

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

лян�и��ом�нальном��підприємств��«Київсь�ий

метрополітен»�на�в�л.�Вифлеємсь�ій,�22-28��

Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,55��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

в�постійне��орист�вання�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�ремонтно-монтажно�о�підроз-

діл��метрополітен��з�ідно�з�планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-25520).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальному 
підприємству «Київський метрополітен» 

на просп. Броварському, відкрита траса метрополітену 
від станції метро «Лівобережна» до траси залізниці 
у Дніпровському районі м. Києва, для експлуатації 

та обслуговування відкритої траси метрополітену від станції
метро «Лівобережна» до траси залізниці

Рішення Київської міської ради № 476/476 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе+

мельної ділянки комунальному підприємству «Київський метрополітен» на просп. Броварському, відкрита
траса метрополітену від станції метро «Лівобережна» до траси залізниці у Дніпровському районі м. Києва, та
додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно+
сті», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ом�нальном��підприємств��«Київсь�ий�мет-

рополітен»�на�просп.�Броварсь�ом�,�від�рита

траса�метрополітен��від�станції�метро�«Лівобе-

режна»�до�траси�залізниці���Дніпровсь�ом�

районі�м.�Києва,�орієнтовною�площею�0,51��а

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

торіальної��ромади�міста�Києва)�в�постійне��о-

рист�вання�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

від�ритої�траси�метрополітен��від�станції�мет-

ро�«Лівобережна»�до�траси�залізниці,�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-25518).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова 

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству «Київський метрополітен» 
від вул. Будівельників до станції метро «Дарниця» 
у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування відкритої траси метрополітену 
від вул. Будівельників до станції метро «Дарниця»

Рішення Київської міської ради № 477/477 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе+

мельної ділянки комунальному підприємству «Київський метрополітен» від вул. Будівельників до станції
метро «Дарниця» у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земель+
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз+
межування земель Державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра+
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ом�нальном��підприємств��«Київсь�ий

метрополітен»�від�в�л.�Б�дівельни�ів�до�стан-

ції�метро�«Дарниця»���Дніпровсь�ом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,36��а�(земель-

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

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

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

�ритої�траси�метрополітен��від�в�л.�Б�дівель-

ни�ів�до�станції�метро�«Дарниця»�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-25498).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству «Київський метрополітен» 
на просп. Броварському у Дніпровському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування виходу (входу) 
зі станції метрополітену «Дарниця»

Рішення Київської міської ради № 478/478 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе+

мельної ділянки комунальному підприємству «Київський метрополітен» на просп. Броварському у Дніпров+
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Зако+
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав+
ної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря+
дування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ом�нальном��підприємств��«Київсь�ий

метрополітен»�на�просп.�Броварсь�ом����Дніп-

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

0,12��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

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

постійне��орист�вання�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�виход��(вход�)�зі�станції�метро-

політен��«Дарниця»�з�ідно�з�планом-схемою
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(додато��до�рішення)�(К-25443).�

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Коваленко Валентині Анатоліївні 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Жовтневій, 17 у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 425/425 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикінце+
ві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про вне+
сення 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 ділян+
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Ковален�о�Валентині�Анатоліївні

для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

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

17���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

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

заб�дови,�справа�№�П-9202).

2.�Передати��ромадянці�Ковален�о�Вален-

тині�Анатоліївні���приватн��власність�земельн�

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

8000000000:75:142:0004)�із�земель��ом�наль-

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

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

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

вій,�17���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Ковален�о�Валентині�Анатоліївні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про приватизацію громадянці 
Селезньовій Тетяні Георгіївні 

земельної ділянки для обслуговування
жилого будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Льва Толстого, 2+д 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 426/426 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При+
кінцеві та перехідні положення» 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 ділян+
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

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

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Льва�Толсто�о,�2-д��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�№�П-8857).

2.�Передати��ромадянці�Селезньовій�Тетяні

Геор�іївні���приватн��власність�земельн��ділян-

���площею�0,0779��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:025:0093)�із�земель��ом�наль-

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

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

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

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

3.�Громадянці�Селезньовій�Тетяні�Геор�іївні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про приватизацію громадянину 
Криницькому Сергію Вікторовичу земельної 
ділянки для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Енгельса, 24 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 427/427 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При+

кінцеві та перехідні положення» 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 ділян+
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянин��Криниць�ом��Сер�ію�Ві�торови-

ч��для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

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

24���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�№П-9068).

2.�Передати��ромадянин��Криниць�ом��Сер-

�ію�Ві�торович����приватн��власність�земель-

н��ділян���площею�0,0888��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:90:271:0001)�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

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

�ельса,�24���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��Криниць�ом��Сер�ію�Ві�то-

рович�:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

чинним�за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про приватизацію громадянці Даниліній Любові Василівні 
земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Крилова, 16+д 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 428/428 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При+

кінцеві та перехідні положення» 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 ділян+
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Даниліній�Любові�Василівні�для�об-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Крилова,�16-д���Дар-

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

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

ва�№�П-9133).

2.�Передати��ромадянці�Даниліній�Любові

Василівні���приватн��власність�земельн��ділян-

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

8000000000:90:029:0062)�із�земель��ом�наль-

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

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

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

16-д���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Даниліній�Любові�Василівні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

чинним�за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину Дударю
Олександру Володимировичу для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 2+а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 429/429 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При+

кінцеві та перехідні положення»Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
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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 ділян+
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

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

рович��для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

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

вій,�2-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

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

заб�дови,�справа�№�П-9257).

2.�Передати��ромадянин��Д�дарю�Оле�сан-

др��Володимирович����приватн��власність�зе-

мельн��ділян���площею�0,0178��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:90:205:0032)�із�земель

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

ди�міста�Києва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�-

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

Садовій,�2-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

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

сь�ої�заб�дови,�справа�№�П-9257).

3.�Громадянин��Д�дарю�Оле�сандр��Володи-

мирович�:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

чинним�за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Юсипчук Галині Борисівні для обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд у 1+му пров. Крилова, 2 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 430/430 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При+

кінцеві та перехідні положення» 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 ділян+
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Юсипч���Галині�Борисівні�для�об-

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

б�дівель�і�спор�д���1-м��пров.�Крилова,�2��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�№�П-9262).

2.�Передати��ромадянці�Юсипч���Галині�Бо-

рисівні���приватн��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0724� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:029:0073)�із�земель��ом�наль-

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

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

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

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

3.�Громадянці�Юсипч���Галині�Борисівні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

чинним�за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянкам 
Пігулик Тетяні Василівні та Андріановій Ніні Донатівні для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Ремісничому, 4 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 431/431 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому+
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра+
їні» та розглянувши технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в на+
турі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцево-

сті)��ромадян�ам�Пі��ли��Тетяні�Василівні�та

Андріановій�Ніні�Донатівні�для�обсл��ов�ван-

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

спор�д���пров.�Ремісничом�,�4���Голосіївсь�о-

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

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

П-9297).

2.�Передати��ромадян�ам�Пі��ли��Тетяні�Ва-

силівні�та�Андріановій�Ніні�Донатівні���спільн�

част�ов��власність�земельн��ділян���площею

0,0549� �а� (�адастровий� номер

8 000 000 000:79:241:0069)�із�земель��ом�наль-

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

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Ремісничо-

м�,�4���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�з�розпо-

ділом�часто����праві�част�ової�власності�на�ви-

щезазначен��земельн��ділян��,�а�саме:

— част�а��ромадян�и�Пі��ли��Тетяни�Васи-

лівни —1/3�від�0,0549��а;

— част�а��ромадян�и�Андріанової�Ніни�До-

натівни —�2/3�від�0,0549��а.

3.�Громадян�ам�Пі��ли��Тетяні�Василівні�та

Андріановій�Ніні�Донатівні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

чинним�за�онодавством�У�раїни.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.6.�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�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Радченко Людмилі Василівні, Радченку Олександру Васильовичу,

Радченко Ользі Василівні для обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Переяславській, 2/1 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 432/432 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При+
кінцеві та перехідні положення» 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 ділян+
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

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

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

зі�Василівні�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин-

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

реяславсь�ій,�2/1���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ро-

мадсь�ої�заб�дови,�справа�П-8411).

2.�Передати��ромадянам�Радчен�о�Людми-

лі�Василівні,�Радчен���Оле�сандр��Васильови-

ч�,�Радчен�о�Ользі�Василівні���спільн��част�о-

в��власність�земельн��ділян���площею�0,1000

�а�(�адастровий�номер�8000000000:90:230:0038)

із�земель��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�для�обсл��ов�вання

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

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

м��районі�м.�Києва�з�розподілом�часто����пра-

ві�спільної�част�ової�власності�на�вищезазна-

чен��земельн��ділян��,�а�саме:

— част�а��ромадян�и�Радчен�о�Людмили�Ва-

силівни —�5/200�від�0,1000��а;

— част�а��ромадянина�Радчен�а�Оле�сан-

дра�Васильовича —�5/200�від�0,1000��а;

— част�а��ромадян�и�Радчен�о�Оль�и�Васи-

лівни —�95/100�від�0,1000��а�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�№�П-8411).

3.�Громадянам�Радчен�о�Людмилі�Василів-

ні,�Радчен���Оле�сандр��Васильович�,�Радчен-

�о�Ользі�Василівні:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�ів�земельної�ділян-

�и�відповідно�до�статті�91�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

чинним�за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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�ів�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Сошиній Ірині Михайлівні 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель 

і споруд на вул. Крилова, 4+к 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 433/433 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При+

кінцеві та перехідні положення» 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 ділян+
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
2 ñåðïíÿ 2016 ð.

¹81(4851)

5

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж

земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)��рома-

дянці�Сошиній�Ірині�Михайлівні�для�обсл��ов�ван-

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

р�д�на�в�л.�Крилова,�4-����Дарниць�ом��районі

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

�ромадсь�ої�заб�дови,�справа�№�П-9237).

2.�Передати��ромадянці�Сошиній�Ірині�Михай-

лівні���приватн��власність�земельн��ділян��

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

8000000000:90:028:0108)�із�земель��ом�наль-

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

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

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

4-����Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Сошиній�Ірині�Михайлівні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Трохимець Аллі Василівні 
для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Будьонного, 
2+а у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 434/434 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При+

кінцеві та перехідні положення» 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 ділян+
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Трохимець�Аллі�Василівні�для�об-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Б�дьонно�о,�2-а��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�№�П-8742).

2.�Передати��ромадянці�Трохимець�Аллі�Ва-

силівні���приватн��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0531� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:230:0174)�із�земель��ом�наль-

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

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

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

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

3.�Громадянці�Трохимець�Аллі�Василівні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про приватизацію громадянину Редьку Віталію Антоновичу 
земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Костянтина Ареф’єва,
22/2 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 435/435 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При+

кінцеві та перехідні положення» 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 ділян+
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянин��Редь���Віталію�Антонович��для

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Костянтина�Ареф’є-

ва,�22/2���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

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

заб�дови,�справа�№�П-9189).

2.�Передати��ромадянин��Редь���Віталію�Ан-

тонович����приватн��власність�земельн��ділян-

���площею�0,0622��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:671:0298)�із�земель��ом�наль-

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

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

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

тина�Ареф’єва,�22/2���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва.

3.�Громадянин��Редь���Віталію�Антонович�:

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

�и�відповідно�до�статті�91�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначено-

м��за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Соловей Ользі Юхимівні, Денисенко Ользі Максимівні 

та Денисенку Михайлу Івановичу для обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Озерній, 5 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 436/436 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому+
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра+
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель+
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

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

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

л��Іванович��для�обсл��ов�вання�жило�о�б�-

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

Озерній,�5���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�а-

те�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови,�справа�П-9348).

2.�Передати��ромадянам�Соловей�Ользі�Юхи-

мівні,�Денисен�о�Ользі�Ма�симівні�та�Денисен-

���Михайл��Іванович����спільн��част�ов��влас-

ність�земельн��ділян���площею�0,1000��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:90:202:0024)�із

земель��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�для�обсл��ов�вання�жило�о

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

в�л.�Озерній,�5���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�з�розподілом�часто����праві�спільної�част-

�ової�власності�на�вищезазначен��земельн��ді-

лян��,�а�саме:

— част�а��ромадян�и�Соловей�Оль�и�Юхи-

мівни —�37/100�від�0,1000��а;

— част�а��ромадян�и�Денисен�о�Оль�и�Ма�-

симівни —�41/100�від�0,1000��а;

— част�а��ромадянина�Денисен�а�Михайла

Івановича —�22/100�від�0,1000��а.

3.�Громадянам�Соловей�Ользі�Юхимівні,�Де-

нисен�о�Ользі�Ма�симівні�та�Денисен���Ми-

хайл��Іванович�:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре-

�онстр��ції�чи�ново�о�б�дівництва�питан-

ня�оформлення�дозвільної� та�прое�тно-

�ошторисної�до��ментації�виріш�вати�в

поряд��,�визначеном��за�онодавством

У�раїни.

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

в��становленом��поряд��.

3.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення

з�Департаментом�е�ономі�и�та� інвестицій

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

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

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

поряд���та�випад�ах,�встановлених�за�оно-

давством.

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�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Токареву Геннадію Яковичу для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Олександра
Матросова, 4+а у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 437/437 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При+

кінцеві та перехідні положення» 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 ділян+
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із

земле�строю�щодо�встановлення�(віднов-

лення)�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на

місцевості)��ромадянин��То�арев��Генна-

дію�Я�ович��для�обсл��ов�вання�жило�о�б�-

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

в�л.�Оле�сандра�Матросова,�4-а���Печер-

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

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

справа�П-9035).

2.�Передати��ромадянин��То�арев��Генна-

дію�Я�ович����приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,0372��а�(�адастровий�номер

8000000000:82:126:0014)�для�обсл��ов�ван-

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

спор�д�на�в�л.�Оле�сандра�Матросова,�4-а��

Печерсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

3.�Громадянин��То�арев��Геннадію�Я�ович�:
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3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

нодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Молдованчуку Сергію Івановичу для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Польовій, 6+ж 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 438/438 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При+

кінцеві та перехідні положення» 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 ділян+
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

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

для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

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

6-ж���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�№�П-9315).

2.�Передати��ромадянин��Молдованч����Сер-

�ію�Іванович����приватн��власність�земельн�

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

8000000000:90:154:0084)�із�земель��ом�наль-

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

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

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

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

3.�Громадянин��Молдованч����Сер�ію�Івано-

вич�:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Луценко Галині Іванівні для обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Комуністичній, 9 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 439/439 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При+

кінцеві та перехідні положення» 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 ділян+
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Л�цен�о�Галині�Іванівні�для�обсл�-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ком�ністичній,�9���Дар-

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

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

ва�№�П-9323).

2.�Передати��ромадянці�Л�цен�о�Галині�Іва-

нівні���приватн��власність�земельн��ділян��

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

8000000000:90:253:0004)�із�земель��ом�наль-

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

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

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

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

3.�Громадянці�Л�цен�о�Галині�Іванівні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Заліщук Ользі Василівні для обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 20+г 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 440/440 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При+

кінцеві та перехідні положення» 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 ділян+
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Заліщ���Ользі�Василівні�для�обсл�-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Шевчен�а,�20-����Дар-

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

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

ва�№�П-9316).

2.�Передати��ромадянці�Заліщ���Ользі�Ва-

силівні���приватн��власність�земельн��ділян��

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

8000000000:90:023:0100)�із�земель��ом�наль-

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

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

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

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

3.�Громадянці�Заліщ���Ользі�Василівні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про приватизацію громадянці 
Счастлівцевій Анастасії Йосипівні земельної ділянки 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Джерельній, 55+а 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 441/441 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При+
кінцеві та перехідні положення» 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 ділян+
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Счастлівцевій�Анастасії�Йосипівні

для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

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

ній,�55-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�а-

те�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови,�справа�№�П-9431).

2.�Передати��ромадянці�Счастлівцевій�Анас-

тасії�Йосипівні���приватн��власність�земельн�

ділян���площею�0,0884��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:020:0206)�із�земель��ом�наль-

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

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

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

ній,�55-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Счастлівцевій�Анастасії�Йоси-

півні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про утворення конкурсної комісії 

з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів
на території міста Києва

Розпорядження № 606 від 26 липня 2016 року
Відповідно до підпункту 6 пункту "а" частини першої статті 30 "Про місцеве самоврядування в Україні",

законів України "Про відходи", "Про столицю & місто&герой Київ", постанов Кабінету Міністрів України від
16 листопада 2011 року №1173 "Питання надання послуг з вивезення побутових відходів", від 10 грудня 2008 ро&
ку № 1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів", Правил благоустрою
міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, та в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Утворити�	он	�рсн��	омісію�з�визначення

ви	онавця�посл���з�вивезення�поб�тових�відходів

на�території�міста�Києва�(далі�— Кон	�рсна

	омісія)�та�затвердити�її�с	лад,�що�додається.

2.�Головою�Кон	�рсної�	омісії�визначити�зас-

т�пни	а��олови�Київсь	ої�місь	ої�державної

адміністрації�Пантелеєва�Петра�Оле	сандро-

вича.

3.�Кон	�рсній�	омісії�здійснювати�під�отов-

	��та�проведення�	он	�рсів�з�визначення�ви-

	онавця�посл���з�вивезення�поб�тових�відходів

на�території�міста�Києва�відповідно�до�Поряд-

	��проведення�	он	�рс��на�надання�посл���з

вивезення�поб�тових�відходів,�затверджено�о

постановою�Кабінет��Міністрів�У	раїни�від�16

листопада�2011�ро	��№1173�"Питання�надан-

ня�посл���з�вивезення�поб�тових�відходів".

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

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

Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�Пан-

телеєва�П.О.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

26.07.2016�№606

Склад конкурсної комісії з визначення виконавця послуг 
з вивезення побутових відходів на території міста Києва

Пантелеєв�Петро�Оле	сандрович заст�пни	��олови�Київсь	ої�місь	ої�державної

адміністрації,��олова�	омісії

Павли	�І�ор�Климович дире	тор�Департамент��житлово-	ом�нальної

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

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

адміністрації),�заст�пни	��олови�	омісії

Жил	а�Марина�Вячеславівна начальни	�відділ��санітарної�очист	и�та�інженерно�о

захист��території��правління�житлово-	ом�нальної

політи	и�Департамент��житлово-	ом�нальної

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

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

адміністрації),�се	ретар�	омісії

Члени�	омісії:

Андрєєв�Ві	тор�Іванович перший�заст�пни	��олови�Шевчен	івсь	ої�районної

��місті�Києві�державної�адміністрації

Блохов�Сер�ій�Володимирович заст�пни	��олови�Оболонсь	ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації

Бо�атов�Костянтин�Володимирович деп�тат�Київсь	ої�місь	ої�ради,�член�постійної

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

	ом�нально�о� �осподарства� та� паливно-

енер�етично�о�	омпле	с��(за�з�одою)

Бондар�Наталія�Володимирівна �олова�Голосіївсь	ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Бондарен	о�Володимир�Дмитрович деп�тат�Київсь	ої�місь	ої�ради,��олова�постійної

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

	ом�нально�о� �осподарства� та� паливно-

енер�етично�о�	омпле	с��(за�з�одою)

Бял	овсь	ий�Володимир�Ві	торович перший�заст�пни	��олови�Солом'янсь	ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Гр�ш	о�Ві	тор�Валентинович деп�тат�Київсь	ої�місь	ої�ради,�член�постійної

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

	ом�нально�о� �осподарства� та� паливно-

енер�етично�о�	омпле	с��(за�з�одою)

Г�манен	о�Валерій�Леонідович деп�тат�Київсь	ої�місь	ої�ради,�член�постійної

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

	ом�нально�о� �осподарства� та� паливно-

енер�етично�о�	омпле	с��(за�з�одою)

Д�бови	�Ми	ола�Гри�орович перший�заст�пни	��олови�Подільсь	ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Коза	�Ми	ола�Федорович заст�пни	�дире	тора�КП�"Кер�юча�	омпанія�з

обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Святошинсь	о�о

район��міста�Києва"�

Костюш	о�Оле��Петрович деп�тат�Київсь	ої�місь	ої�ради,�се	ретар�постійної

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

	ом�нально�о� �осподарства� та� паливно-

енер�етично�о�	омпле	с��(за�з�одою)

Котляров�Андрій�Ми	олайович ви	он�ючий�обов'яз	и�начальни	а�Інспе	ції�з

питань�захист��прав�споживачів���м.�Києві�(за

з�одою)

Крохмалю	�Ві	тор�Васильович перший�заст�пни	��олови�Деснянсь	ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

К�роч	а�Дмитро�Леонідович заст�пни	�дире	тора�КП�"Кер�юча�	омпанія�з

обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Голосіївсь	о�о

район��міста�Києва"

Лозовий�Василь�Борисович ви	он�ючий�обов'яз	и��олови�Дарниць	ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Мнаца	анян�Любов�Арташівна заст�пни	�дире	тора�КП�"Кер�юча�	омпанія�з

обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Деснянсь	о�о

район��міста�Києва"

Ноздря�Вадим�І�орович деп�тат�Київсь	ої�місь	ої�ради,�член�постійної

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

	ом�нально�о� �осподарства� та� паливно-

енер�етично�о�	омпле	с��(за�з�одою)

Онофрійч�	�Петро�Васильович �олова�Дніпровсь	ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Палаш�Ми	ола�Петрович �олова�Комітет��захист��меш	анців���ртожит	ів

У	раїни�ВГО�"СГОУ�"Народна�рада"�(за�з�одою)

Пилипч�	�Сер�ій�Іванович перший�заст�пни	��олови�Святошинсь	ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Попов�Володимир�Станіславович ви	он�ючий�обов'яз	и�першо�о�заст�пни	а��олови

Печерсь	ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

Ради	�Володимир�Іванович дире	тор�КП�"Кер�юча�	омпанія�з�обсл��ов�вання

житлово�о�фонд��Солом'янсь	о�о�район��міста

Києва"

Сеніч�І�ор�Ми	олайович заст�пни	�дире	тора�КП�"Кер�юча�	омпанія�з

обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Подільсь	о�о

район��міста�Києва"

Солод�ха�Андрій�Ми	олайович дире	тор�КП�"Кер�юча�	омпанія�з�обсл��ов�вання

житлово�о�фонд��Дарниць	о�о�район��міста

Києва"

Солом	а�Оле	сандр�Іванович заст�пни	�дире	тора�з�е	спл�атації�житлово�о

фонд��та�бла�о�строю�території�КП�"Кер�юча

	омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о�фонд�

Дніпровсь	о�о�район��міста�Києва"

Теслен	о�Павло�Петрович деп�тат�Київсь	ої�місь	ої�ради,�заст�пни	��олови

постійної�	омісії�Київсь	ої�місь	ої�ради�з�питань

житлово-	ом�нально�о��осподарства�та�паливно-

енер�етично�о�	омпле	с��(за�з�одою)

Тимошен	о�Сер�ій�Ми	олайович заст�пни	�начальни	а�відділ��санітарно�о�на�ляд�

та�профіла	ти	и�неінфе	ційних�захворювань

Управління�ор�анізації�державно�о�санітарно-

епідеміоло�ічно�о�на�ляд��Головно�о��правління

Держсанепідсл�жби���м.�Києві�(за�з�одою)

Тихонов�Оле	сій�Єв�енович �олова�ОСББ�"Фортеця-152"�та�ОСББ�"Господар-

154"�(за�з�одою)

Тро	оз�Оль�а�Володимирівна завід�вач�се	тор��правово�о�забезпечення

Департамент��житлово-	ом�нальної�інфрастр�	т�ри

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

місь	ої�державної�адміністрації)

Федючо	�Ганна�Захарівна начальни	�відділ��е	спл�атації�КП�"Кер�юча

	омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о�фонд�

Шевчен	івсь	о�о�район��міста�Києва"

Фіщ�	�Андрій�Ві	торович дире	тор�Департамент��місь	о�о�бла�о�строю

та� збереження� природно�о� середовища

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

місь	ої�державної�адміністрації)

Яцен	о�Андрій�Михайлович заст�пни	�дире	тора�з�е	ономічних�питань�КП

"Кер�юча�	омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о

фонд��Оболонсь	о�о�район��міста�Києва"

Керівник апарату В. Бондаренко

Про реєстрацію змін до Статуту релігійної організації 
"Релігійна громада християн віри євангельської "Обрані Богом"

у Голосіївському районі м. Києва" зареєстрованого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) від 23 вересня 2015
року № 942

Розпорядження № 607 від 27 липня 2016 року
Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", враховуючи заяву

Пастора релігійної організації "Релігійна громада християн віри євангельської "Обрані Богом" у Голосіївському
районі м. Києва" від 25 березня 2016 року та протокол загальних зборів членів релігійної організації від 25
березня 2016 року № 2:

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
"Релігійна громада християн віри євангельської "Покрив Божий"

у Дарницькому районі м. Києва"
Розпорядження № 608 від 27 липня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", розглянувши заяву громадян
від 04 травня 2016 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 03 березня 2016 року № 1:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�"Релі�ійна��ромада�християн�віри�єван�ельсь	ої

"По	рив�Божий"���Дарниць	ом��районі�м.�Києва",�що�додається.

Голова В. Кличко
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Про передачу функцій замовника реконструкції 
та розширення середньої 

загальноосвітньої школи № 162 
на вул. Рахманінова, 47 

у Святошинському районі
Розпорядження № 613 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності", з метою створення належних умов для виховання та навчання
дітей:

1.�Святошинсь	ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�передати�	ом�нальном�

підприємств��з��тримання�та�е	спл�атації�жит-

лово�о�фонд��спеціально�о�призначення�"Спец-

житлофонд"�(далі�— КП�"Спецжитлофонд")

ф�н	ції�замовни	а�ре	онстр�	ції�та�розширен-

ня�середньої�за�альноосвітньої�ш	оли�№�162

на�в�л.�Рахманінова,�47���Святошинсь	ом�

районі�та�всі�наявні�до	�менти,�я	і�засвідч�ють

права�замовни	а,�обся�и�незавершено�о

б�дівництва�на�момент�передачі,�прое	тн�,�до-

�овірн�,�б�х�алтерсь	��до	�ментацію,�до	�мен-

тацію,�пов'язан��з�проведенням�процед�р�за-

	�півель,�обладнання�та�матеріали,�що�прид-

бані�для�	омпле	тації�об'є	та,�та�інформацію,

я	а�є�важливою�для�їх�здійснення,�відповідно

до�за	онодавства�по�цьом��об'є	т�.

2.�КП�"Спецжитлофонд"���встановленом��по-

ряд	�:

2.1.�Забезпечити���разі�потреби�	ори��ван-

ня�та�перезатвердження�прое	тної�до	�мен-

тації.

2.2.�Визначити��енеральн��підрядн��б�дівель-

н��ор�анізацію�для�ви	онання�робіт,�зазначе-

них���п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за	о-

нодавства�щодо�поряд	��ви	онання�б�дівель-

них�робіт.

2.4.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань.

2.5.�Ви	онати�роботи�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро	��№�1051/1051.

2.6.�Під�час��	ладання�до�овор��підряд��на

ре	онстр�	цію�об'є	та,�зазначено�о���п�н	ті�1

цьо�о�розпорядження,�обов'яз	ово�передба-

чити��мови�щодо�надання�підрядною�ор�анізацією

�арантії�я	ості�ви	онаних�робіт�та�встановити

�арантійні�стро	и�е	спл�атації�об'є	та.

3.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,

зазначених���п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження,��

2016�році�б�де�здійснюватися�в�межах�по	аз-

ни	ів,�передбачених�Про�рамою�е	ономічно-

�о�і�соціально�о�розвит	��м.�Києва�на�2016�рі	.

4.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о

забезпечення�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої

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

адміністрації)�надати���встановленом��поряд-

	��до�Департамент��е	ономі	и�та�інвестицій

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

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

тиційні�пропозиції�щодо�в	лючення�робіт,�заз-

начених���п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження,�до

про�рам�е	ономічно�о�і�соціально�о�розвит	�

м.�Києва�на�2017�рі	�та�наст�пні�ро	и.

5.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення

робіт�та�прийняття�об'є	та�в�е	спл�атацію�май-

но���встановленом��поряд	��зарахов�ється�до

	ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

6.�Внести�зміни���додато	�до�розпоряджен-

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

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

30�березня�2011�ро	��№�438�"Про�визначення

замовни	а�б�дівництва,�ре	онстр�	ції,�ремон-

т��об'є	тів�соціальної�та�інженерної�інфраст-

р�	т�ри���Святошинсь	ом��районі"�(��реда	ції

розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої

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

адміністрації)� від� 26� вересня� 2011� ро	��

№�1768),�а�саме:�ви	лючити�п�н	т�1�з�додат	а.

У�зв'яз	��з�цим�п�н	ти�2-8�додат	а�вважати

п�н	тами�1�-�7�відповідно.

7.�Визнати�та	им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження� Київсь	ої� місь	ої� державної

адміністрації�від�01�	вітня�2004�ро	��№�539

"Про�ре	онстр�	цію�та�розширення�середньої

за�альноосвітньої�ш	оли�№�162�по�в�л.�Рах-

манінова,�47�(житловий�масив�Новобіличі)��

Святошинсь	ом��районі".

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

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

Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�Спа-

сиб	а�О.В.

Голова В. Кличко

Про будівництво артезіанської свердловини малої 
продуктивності на вул. Кіквідзе, 41 

у Печерському районі
Розпорядження № 596 від 26 липня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", За&
кону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, зат&
вердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060, в частині поліпшення якості
питної води столиці, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Здійснити�прое	т�вання�та�ви	онання�робіт

з�б�дівництва�артезіансь	ої�свердловини�ма-

лої�прод�	тивності�на�в�л.�Кі	відзе,�41���Пе-

черсь	ом��районі.

2.�Визначити�спеціалізоване�водо�осподарсь-

	е�	ом�нальне�підприємство�ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�"Київводфонд"�замов-

ни	ом�б�дівництва�артезіансь	ої�свердловини

малої�прод�	тивності�на�в�л.�Кі	відзе,�41���Пе-

черсь	ом��районі.

3.�Спеціалізованом��водо�осподарсь	ом�

	ом�нальном��підприємств��ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�"Київводфонд":

3.1.�Визначити�прое	тн��та�підрядн��б�дівель-

н��ор�анізації�для�ви	онання�робіт,�зазначених

��п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження,�в��становле-

ном��поряд	�.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затверджен-

ня�в��становленом��поряд	��прое	тної�до	�-

ментації�для�ви	онання�робіт,�зазначених��

п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.3.�Забезпечити�дотримання�за	онодавства

щодо�поряд	��ви	онання�б�дівельних�робіт,

водно�о�за	онодавства�та�за	онодавства�про

надра.

3.4.�Роботи�ви	он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рішен-

ням�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро	��№1051/1051.

3.5.�Під�час��	ладання�до�овор��підряд��на

ви	онання�робіт�з�б�дівництва�передбачити

�мови�щодо�надання�підрядни	ом��арантії�я	ості

ви	онаних�робіт�та�встановити��арантійні�стро-

	и�е	спл�атації�об'є	та.

4.�Департамент��житлово-	ом�нальної�інфра-

стр�	т�ри�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь-

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

подати�до�Департамент��е	ономі	и�та�інвес-

тицій�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

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

інвестиційні�пропозиції�щодо�в	лючення�робіт,

зазначених���п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження,

до�про�рам�е	ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит	��м.�Києва�на�2016�рі	�та�наст�пні�ро	и.

5.�Взяти�до�відома,�що�майно�після�завершен-

ня�робіт,�зазначених���п�н	ті�1�цьо�о�розпо-

рядження,�зарахов�ється�до�	ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

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

ження�по	ласти�на�заст�пни	ів��олови�Київсь-

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

поділом�обов'яз	ів.

Голова В. Кличко

Про будівництво артезіанської свердловини малої
продуктивності на вул. Теремківській, 2&4 

у Голосіївському районі
Розпорядження № 597 від 26 липня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060, в частині поліпшення
якості питної води столиці, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Здійснити�прое	т�вання�та�ви	онання�робіт

з�б�дівництва�артезіансь	ої�свердловини�ма-

лої�прод�	тивності�на�в�л.�Терем	івсь	ій,�2-4

��Голосіївсь	ом��районі.

2.�Визначити�спеціалізоване�водо�осподарсь-

	е�	ом�нальне�підприємство�ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�"Київводфонд"�замов-

ни	ом�б�дівництва�артезіансь	ої�свердловини

малої�прод�	тивності�на�в�л.�Терем	івсь	ій,�2-

4���Голосіївсь	ом��районі.

3.�Спеціалізованом��водо�осподарсь	ом�

	ом�нальном��підприємств��ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�"Київводфонд":

3.1.�Визначити�прое	тн��та�підрядн��б�дівель-

н��ор�анізації�для�ви	онання�робіт,�зазначених

��п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження,�в��становле-

ном��поряд	�.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затверд-

ження�в��становленом��поряд	��прое	тної�до-

	�ментації�для�ви	онання�робіт,�зазначених��

п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за	о-

нодавства�щодо�поряд	��ви	онання�б�дівель-

них�робіт,�водно�о�за	онодавства�та�за	оно-

давства�про�надра.

3.4.�Роботи�ви	он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рішен-

ням�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро	��№1051/1051.

3.5.�Під�час��	ладання�до�овор��підряд��на

ви	онання�робіт�з�б�дівництва�передбачити

�мови�щодо�надання�підрядни	ом��арантії�я	ості

ви	онаних�робіт�та�встановити��арантійні�стро-

	и�е	спл�атації�об'є	та.

4.�Департамент��житлово-	ом�нальної�інфра-

стр�	т�ри�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь-

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

подати�до�Департамент��е	ономі	и�та�інвес-

тицій�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

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

інвестиційні�пропозиції�щодо�в	лючення�робіт,

зазначених���п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження,

до�про�рам�е	ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит	��м.�Києва�на�2016�рі	�та�наст�пні�ро	и.

5.�Взяти�до�відома,�що�майно�після�завершен-

ня�робіт,�зазначених���п�н	ті�1�цьо�о�розпо-

рядження,�зарахов�ється�до�	ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

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

ження�по	ласти�на�заст�пни	ів��олови�Київсь-

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

поділом�обов'яз	ів.

Голова В. Кличко

Про будівництво артезіанської свердловини 
малої продуктивності на просп. Червонозоряному, 8 

у Солом'янському районі
Розпорядження № 598 від 26 липня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060, в частині поліпшення
якості питної води столиці, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Здійснити�прое	т�вання�та�ви	онання�робіт

з�б�дівництва�артезіансь	ої�свердловини�ма-

лої�прод�	тивності�на�просп.�Червонозоряно-

м�,�8���Солом'янсь	ом��районі.

2.�Визначити�спеціалізоване�водо�осподарсь-

	е�	ом�нальне�підприємство�ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�"Київводфонд"�замов-

ни	ом�б�дівництва�артезіансь	ої�свердловини

малої�прод�	тивності�на�просп.�Червонозоря-

ном�,�8���Солом'янсь	ом��районі.

3.�Спеціалізованом��водо�осподарсь	ом�

	ом�нальном��підприємств��ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�"Київводфонд":

3.1.�Визначити�прое	тн��та�підрядн��б�дівель-

н��ор�анізації�для�ви	онання�робіт,�зазначених

��п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження,�в��становле-

ном��поряд	�.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затверджен-

ня�в��становленом��поряд	��прое	тної�до	�-

ментації�для�ви	онання�робіт,�зазначених��

п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.3.�Забезпечити�дотримання�за	онодавства

щодо�поряд	��ви	онання�б�дівельних�робіт,

водно�о�за	онодавства�та�за	онодавства�про

надра.

3.4.�Роботи�ви	он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рішен-

ням�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро	��№1051/1051.

3.5.�Під�час��	ладання�до�овор��підряд��на

ви	онання�робіт�з�б�дівництва�передбачити

�мови�щодо�надання�підрядни	ом��арантії�я	ості

ви	онаних�робіт�та�встановити��арантійні�стро-

	и�е	спл�атації�об'є	та.

4.�Департамент��житлово-	ом�нальної�інфра-

стр�	т�ри�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь-

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

подати�до�Департамент��е	ономі	и�та�інвес-

тицій�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

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

інвестиційні�пропозиції�щодо�в	лючення�робіт,

зазначених���п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження,

до�про�рам�е	ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит	��м.�Києва�на�2016�рі	�та�наст�пні�ро	и.

5.�Взяти�до�відома,�що�майно�після�завершен-

ня�робіт,�зазначених���п�н	ті�1�цьо�о�розпо-

рядження,�зарахов�ється�до�	ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

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

ження�по	ласти�на�заст�пни	ів��олови�Київсь-

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

поділом�обов'яз	ів.

Голова В. Кличко

Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі�ійної

ор�анізації�"Релі�ійна��ромада�християн�віри

єван�ельсь	ої�"Обрані�Бо�ом"���Голосіївсь	о-

м��районі�м.�Києва",�зареєстровано�о�розпо-

рядженням�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь-

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

від�23�вересня�2015�ро	��№�942,�ви	лавши�йо-

�о�в�новій�реда	ції,�що�додається.

Голова В. Кличко
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Про організацію роботи з нагляду за реалізацією проекту
"Система громадського транспорту Києва: 
ПасТранс & План покращення фінансових 

та операційних показників діяльності"
Розпорядження № 599 від 26 липня 2016 року

Відповідно до пункту 181 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 та враховуючи лист
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14 квітня 2016 року № 4003&05/11121&06, з метою
організації роботи з нагляду за реалізацією проекту "Система громадського транспорту Києва: ПасТранс &
План покращення фінансових та операційних показників діяльності":

1.�Визначити�заст�пни	а��олови�Київсь	ої

місь	ої�державної�адміністрації�Са�айда	а�І.В.

	оординатором�прое	т��"Система��ромадсь-

	о�о�транспорт��Києва:�ПасТранс�-�План�по	-

ращення�фінансових�та�операційних�по	аз-

ни	ів�діяльності".

2.�Координатор��прое	т��"Система��ро-

мадсь	о�о�транспорт��Києва:�ПасТранс�-

План�по	ращення�фінансових�та�операційних

по	азни	ів�діяльності"��заст�пни	���олови

Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�Са-

�айда	��І.В.:

забезпечити��на�ляд��за��реалізацією���про-

е	т����"Система���ромадсь	о�о�транспорт�

Києва:�ПасТранс�-�План�по	ращення�фінан-

сових�та�операційних�по	азни	ів�діяльності»;

забезпечити�під�отов	��рез�льтатів�поточ-

но�о�та/або�за	лючно�о�моніторин���і�подан-

ня�їх�Міністерств��е	ономічно�о�розвит	��і

тор�івлі�У	раїни.

3.�Призначити�дире	тора�Департамент�

транспортної�інфрастр�	т�ри�ви	онавчо�о�ор-

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

державної� адміністрації)� Майзеля� С.П.

відповідальною�особою�за�реалізацію�прое	-

т���"Система��ромадсь	о�о�транспорт��Києва:

ПасТранс�-�План�по	ращення�фінансових�та�опе-

раційних�по	азни	ів�діяльності".

4.�Дире	тор��Департамент��транспортної

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

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

адміністрації)�Майзелю�С.П.�забезпечити�по-

дання�до�Міністерства�е	ономічно�о�розвит-

	��та�тор�івлі�У	раїни�звітних�до	�ментів�що-

до�реалізації�прое	т��"Система��ромадсь	о-

�о�транспорт��Києва:�ПасТранс�-�План�по	-

ращення�фінансових�та�операційних�по	аз-

ни	ів�діяльності",�передбачених�Поряд	ом�за-

л�чення,�ви	ористання�та�моніторин���міжна-

родної�технічної�допомо�и,�затверджено�о

постановою�Кабінет��Міністрів�У	раїни�від�15

люто�о�2002�ро	��№�153.

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

рядження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

Про затвердження змін 
до Статуту комунального підприємства "Київський міський

бізнес&центр"
Розпорядження № 580 від 26 липня 2016 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статті 17 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб &
підприємців та громадських формувань"

1.�Унести�зміни�до�Стат�т��	ом�нально�о

підприємства�"Київсь	ий�місь	ий�бізнес-центр",

затверджено�о�розпорядженням�Київсь	ої�місь-

	ої�державної�адміністрації�від�07�люто�о�2001

ро	��№�206�(��реда	ції�розпорядження�ви	онав-

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

місь	ої�державної�адміністрації)�від�22�	вітня

2015�ро	��№�387),�ви	лавши�йо�о�в�новій�ре-

да	ції,�що�додається.

2.�Департамент��промисловості�та�розвит-

	��підприємництва�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь-

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

адміністрації)�в��становленом��поряд	��пода-

ти�до�Департамент��фінансів�ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�бюджетний�запит�з

пропозиціями�щодо�обся���бюджетних�	оштів,

необхідних�для�зміни�розмір��стат�тно�о�	апіта-

л��	ом�нально�о�підприємства�"Київсь	ий�місь-

	ий�бізнес-центр".

3.�Ком�нальном��підприємств��"Київсь	ий

місь	ий�бізнес-центр"�забезпечити�в��станов-

леном��поряд	��державн��реєстрацію�змін�до

Стат�т��після�затвердження�Департамент��про-

мисловості�та�розвит	��підприємництва�ви	о-

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

	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�Київсь	ою

місь	ою�радою�бюджетних�призначень,�заз-

начених�в�п�н	ті�2�цьо�о�розпорядження.

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

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

Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�Са-

�айда	а�І.В.

Голова В. Кличко

печат	��зі�своїм�наймен�ванням,�інші�печат	и,�штампи,�блан	и.

1.5.�Підприємство�за�своєю�ор�анізаційною�формою�є�	ом�нальним��нітарним�підприємством

і�безпосередньо�підпоряд	ов�ється�Департамент��промисловості�та�розвит	��підприємницт-

ва�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�(далі

-Департамент).

1.6.�Підприємство�провадить�свою�діяльність�на�підставі�Стат�т�,�я	ий�є��становчим�до	�-

ментом,�що�затвердж�ється�рішенням�Власни	а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�,�та�на�підставі

за	онодавства�У	раїни.

1.7.�Підприємство���своїй�діяльності�	ер�ється�Констит�цією�і�за	онами�У	раїни,�постано-

вами�Верховної�Ради�У	раїни,�а	тами�Президента�У	раїни�та�Кабінет��Міністрів�У	раїни,�рішен-

нями�Київсь	ої�місь	ої�ради,�розпорядженнями�Київсь	о�о�місь	о�о��олови�та�ви	онавчо�о

ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�на	азами�Департа-

мент�,�цим�Стат�том�та�іншими�нормативно-правовими�а	тами.

2.�НАЙМЕНУВАННЯ�ТА�МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ�ПІДПРИЄМСТВА

2.1.�Повне�наймен�вання�Підприємства�-�	ом�нальне�підприємство�"Київсь	ий�місь	ий

бізнес-центр".

2.2.�С	орочене�наймен�вання�-�КП�КМБЦ.

2.3.�Місцезнаходження�Підприємства:�в�л.�Хрещати	,�10,�м.�Київ,�01001.

3.�МЕТА�І�ПРЕДМЕТ�ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.�Основною�метою�діяльності�Підприємства�є�підтрим	а�процес��становлення�і�рост�

	іль	ості�малих�і�середніх�підприємств�м.�Києва,�підвищення�їх�життєдіяльності,�створення

�мов,�що�сприяють�розвит	��підприємництва,�створення�та�широ	е�застос�вання�	он	�рен-

тоспроможних�на�рин	��нових�техноло�ій,�інформаційних�систем,�посилення�вплив��інно-

ваційних�фа	торів�на�стр�	т�рн��переб�дов��е	ономі	и�та�інші�ф�н	ції,�що�мож�ть�ви	он�ва-

тись�бізнес-ін	�батором,�	овор	ін�-центром.

3.2.�Предметом�діяльності�Підприємства�є:

3.2.1.�Надання�на�до�овірних�засадах,�в�том��числі�на�піль�ових��мовах,в��становленом��по-

ряд	��посл���з�підтрим	и�підприємництва,�а�саме:

проведення�професійно�о�та�фахово�о�навчання�за�різноманітними�про�рамами�та�стаж�-

вання�підприємців�із�числа�незайнято�о�населення���сферах��правління�підприємством,�фінан-

сово�о�менеджмент�,�мар	етин��,�ор�анізації�фахово�о�	онсалтин���я	�власними�спеціаліста-

ми�Підприємства�та	�і�зал�ченими�ним;

надання���встановленом��поряд	����	орист�вання�офісно�о�обладнання,��стат	�вання

(	омп'ютери,�телефони,�	опіювальні�апарати,�фа	си),�засобів�зв'яз	�,�ор�техні	и,�виробни-

чо�о�обладнання�тощо;

надання�	онс�льтативно-е	спертних�посл�����сферах�б�х�алтерсь	о�о�облі	��та�звітності

на�підприємстві,�діловодства�та�ор�анізації�адміністративної�роботи,�підбор��	адрів,�юридич-

них�посл���тощо;

надання���встановленом��поряд	��в�	орист�вання�офісних,�виробничих,�с	ладсь	их�приміщень,

меблів;

забезпечення�офісними�приміщеннями�та�приміщеннями�за�ально�о�	орист�вання���вста-

новленом��поряд	�;

с	орочення�витрат�на�охорон��приміщень�та�майна,�за�рах�но	�об'єднання�з�силь�підприємств;

с�проводження�ново�о�прод�	т�,�що�розроблюється�та�виробляється�підприємцями;

фахова�підтрим	а�підприємництва�в�рам	ах�бізнес-ін	�батора,�	овор	ін�-центр�;

надання�широ	их�можливостей�інформаційно�о�забезпечення;

створення�та�розширення�бази�інформаційних�та�	омп'ютерних�	ом�ні	ацій;

сприяння�в�одержанні�підприємцями�фінансової�підтрим	и;

мобілізація�місцевих�с�спільних�і�приватних�рес�рсів.

3.2.2.�Реалізація�прод�	ції�виробничо-технічно�о�призначення,�товарів�народно�о�споживан-

ня�та�прод�	тів�харч�вання.

3.2.3.�Здійснення�оптової�та�роздрібної�тор�івлі�продовольчими�та�промисловими�товара-

ми,�тор�овельно-за	�півельна�та�посередниць	а�діяльність.

3.2.4.�Діяльність�в�сфері�права.

3.2.5.�Створення�мережі�ма�азинів,�салонів,�ресторанів�та�інших�підприємств��ромадсь	о-

�о�харч�вання�без�створення�юридичної�особи.

3.2.6.�Монтажні�і�б�дівельні�роботи,�в	лючаючи�	апітальне�б�дівництво�та�ре	онстр�	цію�про-

мислових�спор�д�і�б�дівель.

3.2.7.�Надання�юридичним�та�фізичним�особам�посл��,�в�том��числі�транспортно-е	спедиційних,

	онс�льтативних,�мар	етин�ових,�посередниць	их,�а�ентсь	их,�	онси�наційних,��правлінсь	их,

облі	ових,�а�диторсь	их,�юридичних,�т�ристичних,�ре	ламних,�с	ладсь	их,�видавничих�та

полі�рафічних.

3.2.8.�Ор�анізація�та�здійснення�діяльності�в��ал�зі�проведення�виставо	,�а�	ціонів,�тор�ів,

	онференцій,�симпозі�мів,�фестивалів,��астролей,�тематичних�виставо	,�ярмаро	,�що�здійсню-

ються�на�	омерційній�основі.

3.2.9.�Спільна�підприємниць	а�діяльність�з�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями

я	�на�території�У	раїни,�та	�і�за�її�межами.

3.2.10.�Пош�	�потенційних�партнерів�серед��	раїнсь	их�і�за	ордонних�підприємств,��ста-

нов�та�ор�анізацій.

3.2.11.�Збір,�попереднє�по�одження,�оброб	а�	омерційних�пропозицій��	раїнсь	их�та�іно-

земних�партнерів.

3.2.12.�Вивчення�рин	��і�рин	ових�відносин�для�реалізації�та�розвит	��зовнішньое	ономічних

зв'яз	ів,�форм�вання�бан	��даних�з�цих�питань.

3.2.13.�Надання�посл�����сфері�зв'яз	�,�	омп'ютерно�о�зв'яз	�,�телебачення�і�	ом�ні	ацій.

3.2.14.�Навчання�та�під�отов	а�спеціалістів�на�до�овірних�засадах.

3.2.15.�Зовнішньое	ономічна�діяльність.

3.2.16.�Провадження�інших�видів�діяльності,�що�не�с�перечать�за	онодавств��У	раїни.

3.3.�Види��осподарсь	ої�діяльності,�я	і�відповідно�до�за	онодавства�У	раїни�потреб�ють

ліцензій,�дозволів�тощо,�провадяться�Підприємством�після�їх�отримання���встановленом��за-

	онодавством�поряд	�.

4.�ЮРИДИЧНИЙ�СТАТУС�ПІДПРИЄМСТВА

4.1.�Права�і�обов'яз	и�Підприємство�наб�ває�з�момент��йо�о�державної�реєстрації.

4.2.�Підприємство�провадить�діяльність�на�засадах�повної��осподарсь	ої�самостійності,

повно�о��осподарсь	о�о�розрах�н	�.

Підприємство�може�мати�зна	�для�товарів�і�посл��,�я	ий�реєстр�ється�відповідно�до�за	о-

нодавства.

Підприємство�від	риває�розрах�н	овий�та�інші�рах�н	и�в��становах�бан	ів.

4.3.�Підприємство�має�право��	ладати�правочини,�наб�вати�майнові�та�особисті�немай-

нові�права,�вист�пати����осподарсь	их,�цивільних�та�адміністративних�правовідносинах�з�юри-

дичними�та�фізичними�особами,�наб�вати�майнових�прав�та�нести�обов'яз	и,�вист�пати�по-

зивачем.

4.4.�Підприємство�самостійно�несе�відповідальність�за�своїми�зобов'язаннями�в�межах�на-

ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�

від�7�люто�о�2001�ро	��№�206�

(��реда	ції�розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��

Київсь	ої�місь	ої�ради�

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

від��26.07.2016�№�580�)

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БІЗНЕС&ЦЕНТР"
(нова редакція)

(ідентифікаційний код 31305884)
м. Київ&2016

1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Ком�нальне�підприємство�"Київсь	ий�місь	ий�бізнес-центр"�(далі�за�те	стом�-�Підприємство)

засноване�на�	ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�входить�до�сфе-

ри��правління�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної

адміністрації).

1.2.�Підприємство�створено�рішенням�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�21.12.2000�№�127/1104

"Про�створення�	ом�нально�о�підприємства�"Місь	ий�бізнес-центр".

1.3.�Засновни	ом�та�власни	ом�Підприємства�є�територіальна��ромада�міста�Києва,�від

імені�я	ої�вист�пають�Київсь	а�місь	а�рада�(далі�-�Власни	)�та��повноважені�нею�ор�ани.

1.4.�Підприємство�є�юридичною�особою,�має�відо	ремлене�майно,�самостійний�баланс,
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лежно�о�йом��майна�з�ідно�із�за	онодавством�У	раїни.�Підприємство�не�несе�відповідаль-

ності�за�зобов'язаннями�Власни	а�та�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої

місь	ої�державної�адміністрації),�а�Власни	�та�ви	онавчий�ор�ан�Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь-

	а�місь	а�державна�адміністрація)�не�нес�ть�відповідальності�за�зобов'язаннями�Підприємства.

5.�СТАТУТНИЙ�КАПІТАЛ,�МАЙНО�ТА�КОШТИ�ПІДПРИЄМСТВА

5.1.�Стат�тний�	апітал�Підприємства�становить�1505788,07�(один

мільйон�п'ятсот�п'ять�тисяч�сімсот�вісімдесят�вісім��рн�07�	оп.)��ривень.

Стат�тний�	апітал�Підприємства�може�форм�ватися�за�рах�но	��рошово�о�та�майново�о

внес	��Власни	а.

5.2.�Майно�Підприємства�становлять�виробничі�і�невиробничі�фонди�та�оборотні�	ошти,�а

та	ож�інші�матеріальні�та�фінансові�рес�рси,�інші�цінності,�вартість�я	их�відображається�в�йо-

�о�самостійном��балансі.

5.3.�Майно�Підприємства�належить�до�	ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�і�за	ріплене�за�ним�на�праві��осподарсь	о�о�відання.

5.4.�Джерелами�форм�вання�майна�Підприємства�є:

майно�та�	ошти,�передані�Підприємств��Власни	ом�або��повноваженим�ним�ор�аном;

доходи,�одержані�від�реалізації�прод�	ції,�посл��,�інших�видів��осподарсь	ої�діяльності;

доходи�від�цінних�паперів;

	редити�бан	ів�та�інших�	редиторів;

	апітальні�в	ладення�і�дотації�з�бюджетів;

майно,�придбане�в�інших�с�б'є	тів��осподарювання,�ор�анізацій�та��ромадян���встановле-

ном��за	онодавством�поряд	�;

інші�джерела,�не�заборонені�за	онодавством�У	раїни.

Усі�	ошти�Підприємства�зарахов�ються�на�йо�о�рах�н	и�в��становах�бан	ів�У	раїни.�Обі�ові

	ошти�Підприємства�переб�вають���йо�о�повном��розпорядженні.

5.5.�Підприємство�має�право�ви	лючно�за�з�одою�Власни	а�або��повноважено�о�ним�ор-

�ан��відч�ж�вати�за	ріплене�за�ним�майно,�здавати�в�оренд��або�в�безоплатне�	орист�ван-

ня�(позич	�),�передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а

та	ож�спис�вати�з�баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд	�.

5.6.�Списання�майна,�за	ріплено�о�за�Підприємством,�здійснюється�в�поряд	�,�визначе-

ном��Власни	ом.

5.6.�Списання�майна,�за	ріплено�о�за�Підприємством,�здійснюється�в�поряд	�,�визначе-

ном��Власни	ом.

5.7.�Збит	и,�завдані�Підприємств��внаслідо	�пор�шення�йо�о�майнових�прав��ромадянами,

юридичними�особами,�ор�анами�державної�влади�чи�місцево�о�самовряд�вання,�відш	одо-

в�ються�Підприємств��за�відповідним�рішенням�с�д�.

6.�ПРАВА�ТА�ОБОВ'ЯЗКИ�ПІДПРИЄМСТВА

6.1.�Права�Підприємства:

6.1.1.�Самостійно�провадити�б�дь-я	���осподарсь	��діяльність,�дозволен��за	онодавством,

в�межах�повноважень,�передбачених�цим�Стат�том.

6.1.2.�Вст�пати���взаємовідносини�з�юридичними�та�фізичними�особами,�в�том��числі�іно-

земними,�на�до�овірних�засадах�щодо�дося�нення�мети�своєї�діяльності.

6.1.3.�Самостійно�план�вати�основні�напрями�сво�о�розвит	��і�визначати�страте�ію�відповідно

до��ал�зевих,�на�	ово-технічних�про�нозів�та�пріоритетів,�	он'юн	т�ри�рин	��прод�	ції,�то-

варів,�робіт,�посл���та�е	ономічної�сит�ації.

6.1.4.�За�з�одою�Власни	а�зал�чати�	ошти,�інші�фінансові�та�майнові�рес�рси���ви�ляді

	редитів�і�пози	,�або�шляхом�вип�с	��та�розміщення�в��становленом��за	онодавством�по-

ряд	��цінних�паперів,�а�та	ож�на�підставі�інших�відповідних���од.

6.1.5.�Придбавати���підприємств,��станов,�ор�анізацій,�незалежно�від�їхньої�форми�влас-

ності,�а�та	ож���фізичних�осіб�необхідні�матеріальні�рес�рси�без�обмеження�за�обся�ом�та�но-

мен	лат�рою,�отрим�вати�в�	орист�вання�б�дь-я	е�майно.

6.1.6.�Ор�анізов�вати�прямі��осподарсь	і,�інформаційні�зв'яз	и�з�підприємствами,��стано-

вами,�ор�анізаціями,��	ладати�відповідно�до�овори�та���оди�за�основними�напрямами�діяль-

ності�Підприємства.

6.1.7.�Вист�пати�с�б'є	том�інвестиційної�діяльності.

6.1.8.�Об'єдн�вати�на�добровільних�засадах�за�рішенням�Власни	а�свою�виробнич�,�на�-

	ов�,�	омерційн��та�інші�види�діяльності�з�діяльністю�інших�підприємств�і�входити�до�с	лад�

	орпорацій�та�	онцернів�за��ал�зевими,�територіальними�та�іншими�озна	ами�відповідно�до

за	онодавства�У	раїни.

6.1.9.�Встановлювати�з�ідно�із�за	онодавством�вільні�ціни�на�товари,�роботи�і�посл��и,�я	-

що�інше�не�визначене�за	онодавством�У	раїни�та�рішеннями�Власни	а,�розпорядженнями

ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації).

6.1.10.�Одерж�вати�в��становленом��поряд	��від�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,

підприємств,��станов�та�ор�анізацій�інформацію,�до	�менти,�інші�матеріали,�а�від�місцевих

ор�анів�державної�статисти	и�— статистичні�дані,�необхідні�для�ви	онання�по	ладених�на�

ньо�о�завдань.

6.1.11.�Брати��часть���	он	�рсах�інвестиційних�прое	тів,�спрямованих�на�розвито	�інфра-

стр�	т�ри�міста,�в�поряд	��і�на�підставах,�визначених�за	онодавством�У	раїни.

6.1.12.�Визначати���встановленом��поряд	��форми,�системи�і�розміри�оплати�праці�(але�не

менше�мінімально�о�розмір�,�встановлено�о�державою).

6.1.13.�Від	ривати�в��становленом��за	оном�поряд	��філії,�представництва,�відділення�та

інші�відо	ремлені�підрозділи�без�створення�юридичної�особи�з�правом�від	риття�поточних�і

розрах�н	ових�рах�н	ів�та�затвердж�вати�положення�про�них.

6.1.14.�Визначати�ор�анізаційн��стр�	т�р�,�встановлювати�чисельність�працівни	ів�та�затверд-

ж�вати�штатний�розпис�в�межах�витрат�на�оплат��праці,�визначених�фінансовим�планом

підприємства.

6.1.15.�Здійснювати�інші�дії,�що�не�с�перечать�цьом��Стат�т�,�не�заборонені�за	онодав-

ством�та�сприяють�вирішенню�поставлених�під�час�створення�Підприємства�завдань.

6.2.�Обов'яз	и�Підприємства:

6.2.1.�Забезпеч�вати�цільове�ви	ористання�за	ріплено�о�майна,�	оштів.

6.2.2.�В�належном��стані��трим�вати�і�збері�ати�	ом�нальне�майно,�що�за	ріплене�за

Підприємством�на�праві��осподарсь	о�о�відання.

6.2.3.�Під�час�визначення�страте�ії��осподарсь	ої�діяльності�Підприємство�має�по�одж�ва-

ти�з�Власни	ом�або�йо�о��повноваженим�ор�аном�заходи,�що�мож�ть�вплин�ти�на�інтереси

населення�міста,�забезпеч�вати�ви	онання�ф�н	цій�і�завдань,�по	ладених�на�Підприємство

Власни	ом.

6.2.4.�Забезпеч�вати�своєчасн��сплат��подат	ів�та�інших�обов'яз	ових�платежів�з�ідно�із�за-

	онодавством�У	раїни.

6.2.5.�Ви	он�вати�	апітальний�ремонт�і�оновлення�основних�фондів,�забезпеч�вати�своєчас-

не�введення�в�дію�придбано�о�обладнання.

6.2.6.�Провадити�оперативн��діяльність�з�матеріально-технічно�о�забезпечення�виробницт-

ва.

6.2.7.�Під�час�визначення�напрямів�діяльності�врахов�вати�державні�та�	ом�нальні�	онт-

ра	ти,�замовлення�та�інші�до�овірні�зобов'язання;�доведені���встановленом��поряд	��дер-

жавні�та�	ом�нальні�	онтра	ти�і�замовлення�є�обов'яз	овими�до�ви	онання.

6.2.8.�Створювати�належні��мови�для�висо	опрод�	тивної�праці�своїх�працівни	ів,�забез-

печ�вати�додержання�вимо��за	онодавства�У	раїни�про�працю,�соціальне�страх�вання,�пра-

вил�і�норм�охорони�праці,�техні	и�безпе	и.

6.2.9.�Здійснювати�заходи�щодо�підвищення�заробітної�плати�працівни	ів�з�метою�посилен-

ня�їх�матеріальної�заці	авленості�я	���рез�льтатах�особистої�праці,�та	�і�в�за�альних�підс�м-

	ах�роботи�Підприємства.

6.2.10.�Забезпеч�вати�е	ономне�і�раціональне�ви	ористання�фонд��споживання,�своєчас-

н��виплат��заробітної�плати�та�розрах�н	и�з�працівни	ами�Підприємства.

7.�УПРАВЛІННЯ�ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1.�Власни	�реалізов�є�свої�права�з��правління�Підприємством�безпосередньо�або�через

�повноважений�ним�ор�ан.

7.2.�Управління�Підприємством�здійснює�дире	тор,�я	ий�призначається�на�посад��та�звіль-

няється�з�посади�Київсь	им�місь	им��оловою�на�	онтра	тній�основі�за�поданням�дире	тора

Департамент��промисловості�та�розвит	��підприємництва�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь-

	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�за�по�одженням�із�заст�пни	ом��олови

Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов'яз	ів�та�першим�заст�п-

ни	ом��олови�Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації.

7.3.�З�дире	тором�Підприємства��	ладається�	онтра	т,�в�я	ом��визначається�стро	�найм�,

права,�обов'яз	и�і�відповідальність�дире	тора,��мови�йо�о�матеріально�о�забезпечення,��мо-

ви�звільнення�йо�о�з�посади,�інші��мови�найм��за�по�одженням�сторін.

7.4.�Дире	тор�Підприємства�має�заст�пни	ів,�я	их�він�призначає�на�посад��та�звільняє�з�по-

сади.

7.5.�Дире	тор�Підприємства:

7.5.1.�Несе�персональн��відповідальність�за�діяльність�Підприємства�та�за�ви	онання�по	-

ладених�на�Підприємство�завдань,�за�додержання�поряд	��ор�анізації�та�ведення�б�х�ал-

терсь	о�о�облі	�,�достовірність�фінансової�звітності�та�статистичної�інформації.

7.5.2.�Забезпеч�є�ви	онання�а	тів�Власни	а�та�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради

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

7.5.3.�Забезпеч�є�ви	онання�планів�діяльності�Підприємства,�відповідає�за�йо�о�приб�т-

	овість,�дотримання�державної�фінансової�дисципліни.

7.5.4.�Зобов'язаний�спрямов�вати�діяльність�Підприємства�на�ви	онання�річно�о�фінансо-

во�о�план��з�метою�одержання�запланованих�с�м�доходів�та�чисто�о�приб�т	�,�не�прип�с	а-

ючись�при�цьом��витрат�невиробничо�о�хара	тер�,�не�передбачених�річним�фінансовим�пла-

ном.

7.5.5.�Діє�без�дор�чення�від�імені�Підприємства,�представляє�йо�о���відносинах�з�іншими

юридичними�особами�і��ромадянами,��	ладає�до�овори,�видає�дор�чення,�від	риває�рах�н-

	и���бан	івсь	их��становах.

7.5.6.�Видає���межах�своєї�	омпетенції�на	ази,�ор�анізов�є�та�перевіряє�їх�ви	онання.

7.5.7.�Розпоряджається���встановленом��поряд	��майном�та�	оштами�Підприємства.

7.5.8.�Забезпеч�є�ефе	тивне�ви	ористання�та�збереження�	ом�нально�о�майна,�за	ріпле-

но�о�за�Підприємством.

7.5.9.�Ор�анізов�є�ви	онання�поточних�і�перспе	тивних�про�рам�Підприємства.

7.5.10.�Ор�анізов�є�робот��Підприємства,�йо�о�стр�	т�рних�підрозділів.

7.5.11.�Затвердж�є�ор�анізаційн��стр�	т�р�,�чисельність�працівни	ів�та�штатний�розпис

Підприємства.

7.5.12.�Призначає�на�посади�і�звільняє�з�посад�заст�пни	ів�дире	тора,��оловно�о�б�х�ал-

тера�та�інших�працівни	ів.

7.5.13.�Розробляє�і�затвердж�є�ф�н	ціональні�обов'яз	и�працівни	ів�Підприємства,�поло-

ження�про�йо�о�стр�	т�рні�підрозділи.

7.5.14.�Обирає�форми�і�системи�оплати�праці,�встановлює�працівни	ам�розміри�тарифних

ставо	,�відрядних�розціно	,�посадових�о	ладів,�премій,�вина�ород,�надбаво	�і�доплат�на��мо-

вах,�передбачених�	оле	тивним�до�овором.

7.5.15.�Забезпеч�є�дотримання�за	онодавства�У	раїни.

7.5.16.�Здійснює�інші�повноваження�з�оперативно�о��правління�Підприємством,�я	і�не�на-

лежать�до�ви	лючної�	омпетенції�Власни	а�і�встановлюються�за	онодавством�У	раїни,�а�та-

	ож�цим�Стат�том�і�	онтра	том.

7.6.�Тр�довий�	оле	тив�Підприємства�становлять��сі��ромадяни,�я	і�своєю�працею�бер�ть

�часть���йо�о�діяльності�на�основі�тр�дово�о�до�овор�.

7.7.�Питання�соціально�о�розвит	�,�зо	рема�поліпшення��мов�праці,�життя�та�здоров'я

членів�тр�дово�о�	оле	тив��виріш�є�тр�довий�	оле	тив�за��частю�дире	тора�Підприємства�відповідно

до��мов�	оле	тивно�о�до�овор�,�я	що�інше�не�передбачено�за	онодавством.

7.8.�Коле	тивний�до�овір��	ладається�між�дире	тором�Підприємства�і�профспіл	овим�чи

іншим��повноваженим�на�представництво�тр�довим�	оле	тивом�ор�аном�і�не�може�с�пере-

чити�за	онодавств��У	раїни.

7.9.�Коле	тивним�до�овором�ре��люються�виробничі,�тр�дові�та�соціально-е	ономічні�відно-

сини�тр�дово�о�	оле	тив��з�адміністрацією�Підприємства,�питання�охорони�праці,�соціально-

�о�розвит	�,��часть�працівни	ів���ви	ористанні�приб�т	��Підприємства.

7.10.�Коле	тивний�до�овір�реєстр�ється���встановленом��поряд	�.

7.11.�Інтереси�тр�дово�о�	оле	тив��представляє�профспіл	овий�	омітет�Підприємства.�Пов-

новаження�тр�дово�о�	оле	тив��Підприємства�реаліз�ються�за�альними�зборами�та�їх�ви-

борним�ор�аном�-�профспіл	овим�	омітетом,�члени�я	о�о�обираються�відповідно�до�стат�т�

профспіл	и�на�зборах�або�	онференціях�тр�дово�о�	оле	тив�.

7.12.�Профспіл	овий�	омітет:

7.12.1.�Гот�є�матеріали�для�роз�ляд��на�за�альних�зборах�або�	онференціях.

7.12.2.�Контролює�ви	онання�рішень,�прийнятих�на�за�альних�зборах,�	онференціях.

7.12.3.�Ви	он�є�інші�ф�н	ції,�деле�овані�йом��за�альними�зборами.

8.�ПОВНОВАЖЕННЯ�ВЛАСНИКА�АБО�УПОВНОВАЖЕНОГО�НИМ�ОРГАНУ�

У�ВІДНОСИНАХ�З�ПІДПРИЄМСТВОМ

8.1.�Компетенцією�Власни	а�або��повноважено�о�ним�ор�ан��є:

8.1.1.�Затвердження�Стат�т��Підприємства�та�внесення�змін�до�ньо�о.

8.1.2.�Визначення�основних�напрямів�діяльності�Підприємства.

8.1.3.�Здійснення�	онтролю�за�станом�фінансової�дисципліни,�облі	��та�звітності,�р�хом�та

збереженням�	ом�нально�о�майна.

8.1.4.�Входження�Підприємства�до��осподарсь	их�об'єднань.

8.1.5.�Прийняття�рішення�щодо�припинення�Підприємства,�призначення�	омісії�з�припи-

нення,�затвердження�лі	відаційно�о�баланс�,�передавально�о�а	т��або�розподільчо�о�балан-

с�.

8.2.�Власни	�або��повноважений�ним�ор�ан�здійснює�інші�повноваження�з�ідно�із�за	оно-

давством�та�положеннями�цьо�о�Стат�т�.
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8.3.�Для�забезпечення�ефе	тивності�ви	ористання�	ом�нально�о�майна�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�та�для�створення��мов�повноцінно�о�ф�н	ціон�вання�Підприємства�Влас-

ни	�має�право�передавати�Підприємств��майно�та�вил�чати�йо�о���випад	ах,�	оли�воно�не�ви-

	ористов�ється�або�ви	ористов�ється�не�за�призначенням.

8.4.�Власни	�та�ви	онавчий�ор�ан�Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	а�місь	а�державна

адміністрація)�не�мають�права�втр�чатись�в�оперативн��і��осподарсь	��діяльність�Підприємства.

9.�ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА�ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1.�План�вання�фінансово-�осподарсь	ої�діяльності�здійснюється�Підприємством�шляхом

с	ладання���поряд	��та�за�формою,�що�визначає�ви	онавчий�ор�ан�Київсь	ої�місь	ої�ради

(Київсь	а�місь	а�державна�адміністрація),�річних�фінансових�планів,�я	і�затвердж�є�Департа-

мент�	ом�нальної�власності�м.�Києва�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої

місь	ої�державної�адміністрації).

9.2.�Дире	тор�Підприємства�зобов'язаний�спрямов�вати�діяльність�Підприємства�на�ви	о-

нання�річно�о�фінансово�о�план��з�метою�одержання�запланованих�с�м�доходів�та�чисто�о�при-

б�т	�,�не�прип�с	аючись�при�цьом��витрат�невиробничо�о�хара	тер�,�не�передбачених�річним

фінансовим�планом.

9.3.�Приб�то	�Підприємства,�після�сплати�подат	ів�та�інших�платежів�до�бюджет�,�ви	о-

ристов�ється�ви	лючно�в�поряд	�,�визначеном��Власни	ом.�Відрах�вання�частини�приб�т	�

до�бюджет��міста�Києва�здійснюється�в�поряд	�,�визначеном��Власни	ом.

9.4.�Підприємство�звіт�є�про�стан�ви	онання�річно�о�фінансово�о�план��в�поряд	��та�за

формою,�що�визначає�Департамент�	ом�нальної�власності�м.�Києва�ви	онавчо�о�ор�ан�

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

9.5.�Основним��за�альнюючим�по	азни	ом�фінансової�та��осподарсь	ої�діяльності�Підприємства

є�приб�то	.

9.6.�Джерелом�	оштів�на�оплат��праці�працівни	ів�Підприємства�є�дохід,�одержаний�в�ре-

з�льтаті�йо�о��осподарсь	ої�діяльності.

9.7.�Відносини�Підприємства�з�іншими�підприємствами,�ор�анізаціями�і��ромадянами�в��сіх

сферах��осподарсь	ої�діяльності�здійснюються�на�до�овірних�засадах.

9.8.�Питання�соціально�о�розвит	�,�зо	рема�поліпшення��мов�праці,�життя�та��арантії

обов'яз	ово�о�медично�о�страх�вання�членів�тр�дово�о�	оле	тив��та�їх�сімей,�виріш�є�ди-

ре	тор�за��частю�тр�дово�о�	оле	тив��та��повноважених�ним�ор�анів.

9.9.�Підприємство�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь	ий�облі	�рез�льтатів�своєї�діяль-

ності�і�надає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд	�,�встановленом��за	онодав-

ством�У	раїни.�Фінансова�звітність�Підприємства�надається�Департамент��	ом�нальної�влас-

ності�м.�Києва�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної

адміністрації).

9.10.�Дире	тор�та��оловний�б�х�алтер�нес�ть�персональн��відповідальність�за�додержан-

ня�поряд	��ведення�і�достовірність�б�х�алтерсь	о�о�облі	��та�статистичної�звітності.

9.11.�Контроль�за�діяльністю�Підприємства�та�ревізія�йо�о�фінансово-�осподарсь	ої�діяль-

ності�здійснюється�з�ідно�із�за	онодавством�У	раїни.

10.�ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА�ДІЯЛЬНІСТЬ�ПІДПРИЄМСТВА

10.1.�Підприємство�є�самостійним�с�б'є	том�зовнішньое	ономічної�діяльності,�я	а�прова-

диться�відповідно�до�За	он��У	раїни�"Про�зовнішньое	ономічн��діяльність".

11.�ПРИПИНЕННЯ�ПІДПРИЄМСТВА

11.1.�Припинення�Підприємства�здійснюється�шляхом�йо�о�лі	відації�або�реор�анізації

(злиття,�приєднання,�поділ,�перетворення)�відповідно�до�рішення�Власни	а�або�рішення�с�-

д����випад	ах,�передбачених�за	онодавством�У	раїни.

11.2.�Лі	відацію�Підприємства�проводить�лі	відаційна�	омісія,��творена�Власни	ом�або

�повноваженим�ним�ор�аном.

11.3.�Порядо	�і�стро	и�проведення�лі	відації,�а�та	ож�стро	�для�заяви�претензій�	редиторів

визначає�Власни	�або��повноважений�ним�ор�ан,�с�д�з�ідно�із�за	онодавством�У	раїни.

11.4.�Лі	відаційна�	омісія�с	ладає�проміжний�лі	відаційний�баланс�та�лі	відаційний�баланс

Підприємства�і�подає�на�затвердження�Власни	��або�ор�ан�,�я	ий��творив�лі	відаційн��	омісію.

З�момент��призначення�лі	відаційної�	омісії�до�неї�переходять�повноваження�щодо��правління

справами�Підприємства.

11.5.�Працівни	ам�Підприємства,�я	і�звільняються���рез�льтаті�реор�анізації�чи�лі	відації

Підприємства,��арант�ється�додержання�їх�прав�та�інтересів�відповідно�до�тр�дово�о�за	о-

нодавства�У	раїни.

11.6.�Майно�Підприємства,�що�залишилося�після�задоволення�вимо��	редиторів�(��том�

числі�за�подат	ами,�зборами,�єдиним�внес	ом�на�за�альнообов'яз	ове�державне�соціальне

страх�вання�та�іншими�	оштами,�що�належить�сплатити�до�державно�о�або�місцево�о�бюд-

жет�,�Пенсійно�о�фонд��У	раїни,�фондів�соціально�о�страх�вання),�ви	ористов�ється�за�рішен-

ням�Власни	а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�.

11.7.�У�разі�реор�анізації�Підприємства�йо�о�права�та�обов'яз	и�переходять�до�йо�о�пра-

вонаст�пни	а.

11.8.�Підприємство�припиняється�з�дня�внесення�запис��про�йо�о�припинення�до�Єдино-

�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізичних�осіб�-�підприємців.

12.�ВНЕСЕННЯ�ЗМІН�ДО�СТАТУТУ

12.1.�Зміни�до�Стат�т��вносяться�в�том��ж�поряд	�,�в�я	ом��він�б�в�затверджений.

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про внесення змін 
до Статуту комунального підприємства "Зеніт" Деснянського

району м. Києва
Розпорядження № 585 від 26 липня 2016 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування
в Україні", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб & підприємців та громадських формувань",
з метою приведення Статугу комунального підприємства у відповідність з вимогами законодавства України:

1.�Внести�зміни�до�Стат�т��	ом�нально�о

підприємства�"Зеніт"�Деснянсь	о�о�район��

м.�Києва,�затверджено�о�розпорядженням�ви-

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

	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�від�10�лип-

ня�2013�ро	��№�1140,�ви	лавши�йо�о�в�новій

реда	ції,�що�додається.

2.�Ком�нальном��підприємств��"Зеніт"�Дес-

нянсь	о�о�район��м.�Києва�забезпечити�в��с-

тановленом��поряд	��державн��реєстрацію

змін�до�Стат�т��	ом�нально�о�підприємства

"Зеніт"�Деснянсь	о�о�район��м.�Києва.

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

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

Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�Ста-

ростен	о�Г.�В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

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

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

10�липня�2013�ро	��№�1140�

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

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

26.07.2016�№�585)

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЗЕНІТ"  ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

М. КИЄВА (НОВА РЕДАКЦІЯ) ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 19027846
м. КИЇВ&2016

1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Ком�нальне�підприємство�"Зеніт"�Деснянсь	о�о�район��м.�Києва,�(	од�ЄДРПОУ

19027846)�(далі�— Підприємство)�створено�на�підставі�розпорядження�представни	а�Пре-

зидента���Ват�тінсь	ом��районі�м.�Києва�від�24�липня�1992�ро	��№�669�та�перейменовано

відповідно�рішення�Деснянсь	ої�районної���м.�Києві�ради�від�22�	вітня�2004�ро	��№�1�"Про

переймен�вання�Державно�о�	ом�нально�о�підприємства�Деснянсь	ої�районної���м.�Києві�ра-

ди".

На�підставі�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�27�жовтня�2011�ро	��№�396/6612�"Про�де-

я	і�питання�діяльності�	ом�нальних�підприємств,�що�належать�до�	ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�та�передаються�до�сфери��правління�Деснянсь	ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації"�змінено�наймен�вання�підприємства�на�Ком�наль-

не�підприємство�"Зеніт"�Деснянсь	о�о�район��м.�Києва�та�визначено�йо�о�правонаст�пни-

	ом�	ом�нально�о�підприємства�"Ш	оляр"�Деснянсь	ої�районної���м.�Києві�ради�та�переда-

но�до�сфери��правління�Деснянсь	ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�(далі�—

ор�ан��правління�майном).

Власни	ом�Підприємства�є�територіальна��ромада�міста�Києва,�від�імені�я	ої�вист�пає

Київсь	а�місь	а�рада�(далі�— Власни	).

1.2.�У�діяльності�Підприємство�	ер�ється�Констит�цією�та�за	онами�У	раїни,�а	тами�Пре-

зидента�У	раїни�і�Кабінет��Міністрів�У	раїни,�рішеннями�Київсь	ої�місь	ої�ради,�розпоряд-

женнями�Київсь	о�о�місь	о�о��олови,�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої

місь	ої�державної�адміністрації),�Деснянсь	ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,

іншими�нормативно-правовими�а	тами�та�цим�Стат�том.

1.3.�Повне�наймен�вання�Підприємства:�Ком�нальне�підприємство�"Зеніт"�Деснянсь	о�о

район��м.�Києва.

С	орочене�наймен�вання�Підприємства:�КП�"Зеніт".

1.4.�Місцезнаходження�Підприємства:�в�л.�Ві	ентія�Беретті,�4,�м.�Київ,�02222.

2.�МЕТА�І�ПРЕДМЕТ�ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.�Підприємство�створено�з�метою�забезпечення�я	існо�о�і�повноцінно�о�харч�вання��

за	ладах�(підприємствах)�ресторанно�о��осподарства,�ор�анізації�харч�вання��чнів���нав-

чальних�за	ладах,�продаж��прод�	ції�поза�межами�та	их�за	ладів���випад	ах,�передбаче-

них�за	онодавством,�розвит	��мережі�ресторанно�о��осподарства�для�одержання�приб�т-

	�.

Діяльність�підприємства,�передбачена�цим�Стат�том,�здійснюється�ви	лючно�на�	омерційній

основі.

2.2.�Предметом�діяльності�Підприємства�є:�виробництво�та�постачання��отової�їжі�та�страв;

виробництво�інших�харчових�прод�	тів;

діяльність�ресторанів,�надання�посл���мобільно�о�харч�вання;

виробництво�хліба�та�хлібоб�лочних�виробів,�борошняних�	ондитерсь	их�виробів,�тортів

і�тістечо	�нетривало�о�збері�ання;

виробництво�с�харів�і�с�хо�о�печива,�борошняних�	ондитерсь	их�виробів,�тортів�і�тісте-

чо	�тривало�о�збері�ання;�виробництво�м'ясних�прод�	тів;�виробництво�фр�	тових�і�овоче-

вих�со	ів;�інші�види�перероблення�та�	онсерв�вання�фр�	тів�і�овочів;�перероблення�моло-

	а,�виробництво�масла�та�сир�;�виробництво�морозива;�виробництво�чаю�та�	ави;

виробництво�дитячо�о�харч�вання�та�дієтичних�харчових�прод�	тів;�виробництво�безал	о-

�ольних�напоїв,�мінеральних�вод�та�інших�вод,�розлитих���пляш	и;

ремонт�та�технічне�обсл��ов�вання�машин�і��стат	�вання�промислово�о�призначення;

ремонт�та�технічне�обсл��ов�вання�еле	трично�о��стат	�вання;�ремонт�та�технічне�обсл�-

�ов�вання�інших�машин�і��стат	�вання;��становлення�та�монтаж�машин�і��стат	�вання;

діяльність�посередни	ів���тор�івлі�прод�	тами�харч�вання,�напоями�та�тютюновими�виро-

бами;

діяльність�посередни	ів���тор�івлі�товарами�широ	о�о�асортимент�;�оптова�тор�івля�фр�	-

тами�й�овочами;�оптова�тор�івля�м'ясом�і�м'ясними�прод�	тами;

оптова�тор�івля�молочними�прод�	тами,�яйцями,�харчовими�оліями�та�жирами;

оптова�тор�івля�напоями;

оптова�тор�івля�ц�	ром,�шо	оладом�і�	ондитерсь	ими�виробами;�оптова�тор�івля�	авою,

чаєм,�	а	ао�та�прянощами;

оптова�тор�івля�іншими�прод�	тами�харч�вання,�зо	рема�рибою,�ра	оподібними�та�мо-

люс	ами;

неспеціалізована�оптова�тор�івля�прод�	тами�харч�вання,�напоями�та�тютюновими�виро-

бами;

роздрібна�тор�івля�в�неспеціалізованих�ма�азинах�переважно�прод�	тами�харч�вання,�на-

поями�та�тютюновими�виробами;

інші�види�роздрібної�тор�івлі�в�неспеціалізованих�ма�азинах;�роздрібна�тор�івля�фр�	та-

ми�й�овочами�в�спеціалізованих�ма�азинах;�роздрібна�тор�івля�м'ясом�і�м'ясними�прод�	та-

ми�в�спеціалізованих�ма�азинах;

роздрібна�тор�івля�рибою,�ра	оподібними�та�молюс	ами�в�спеціалізованих�ма�азинах;

роздрібна�тор�івля�хлібоб�лочними�виробами,�борошняними�та�ц�	ровими�	ондитерсь-

	ими�виробами�в�спеціалізованих�ма�азинах;�роздрібна�тор�івля�напоями�в�спеціалізованих

ма�азинах;�роздрібна�тор�івля�іншими�прод�	тами�харч�вання���спеціалізованих�ма�азинах;

роздрібна�тор�івля�з�лот	ів�і�на�рин	ах�харчовими�прод�	тами,�напоями�та�тютюновими�ви-

робами;

роздрібна�тор�івля�з�лот	ів�і�на�рин	ах�іншими�товарами;

роздрібна�тор�івля,�що�здійснюється�с�б'є	тами�поштово�о�замовлення�або�через�мере-

ж��Інтернет;

інші�види�роздрібної�тор�івлі�поза�ма�азинами;

вантажні�перевезення;

надання�посл���з�перевезення�речей�(переїзд�);
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посл��и�збері�ання;

інша�допоміжна�діяльність���сфері�транспорт�;

постачання��отових�страв�для�подій;

обсл��ов�вання�напоями;

видання��азет;

видання�ж�рналів�і�періодичних�видань;

інші�види�видавничої�діяльності;

	онс�льт�вання�з�питань�інформатизації;

діяльність�з�	ер�вання�	омп'ютерним��стат	�ванням;

інша�діяльність���сфері�інформаційних�техноло�ій�і�	омп'ютерних�систем;

оброблення�даних,�розміщення�інформації�на�веб-в�злах,�я	а�пов'язана�з�ними;

надання�інших�інформаційних�посл��;

діяльність���сфері�права;

надання�в�оренд��нер�хомо�о�майна;

діяльність���сфері�б�х�алтерсь	о�о�облі	��й�а�дит�;�	онс�льт�вання�з�питань�оподат	�ван-

ня;

інша�професійна,�на�	ова�та�технічна�діяльність;

надання�в�оренд��автомобільних�транспортних�засобів;

надання�в�оренд��вантажних�автомобілів;

надання�в�оренд��ор�техні	и;

надання�в�оренд��інших�машин,��стат	�вання�та�товарів;

лізин��інтеле	т�альної�власності�та�подібних�прод�	тів,�	рім�творів,�захищених�авторсь	и-

ми�правами;

діяльність�т�ристичних�а�ентств;

діяльність�т�ристичних�операторів;

надання�інших�посл���бронювання�та�пов'язана�з�цим�діяльність;

	омпле	сне�обсл��ов�вання�об'є	тів;

за�альне�прибирання�б�дин	ів;

інша�діяльність�з�прибирання�б�дин	ів�і�промислових�об'є	тів;

інші�види�діяльності�з�прибирання;

фото	опіювання,�під�отов	а�до	�ментів�та�інша�спеціалізована�допоміжна�офісна�діяльність;

ор�анізація�	он�ресів�і�тор�овельних�виставо	;

надання�інших�допоміжних�	омерційних�посл��;

театральна�та�	онцертна�діяльність;

діяльність�з�підтрим	и�театральних�і�	онцертних�заходів;

індивід�альна�мистець	а�діяльність;

ф�н	ціон�вання�театральних�і�	онцертних�залів;

ф�н	ціон�вання�спортивних�спор�д;

діяльність�спортивних�	л�бів;

інша�діяльність���сфері�спорт�;

ор�анізація�інших�видів�відпочин	��та�розва�;

діяльність�професійних��ромадсь	их�ор�анізацій;

ремонт�еле	тронної�апарат�ри�поб�тово�о�призначення�для�приймання,�запис�вання,

відтворювання�зв�	��й�зображення;

ремонт�поб�тових�приладів,�домашньо�о�та�садово�о�обладнання;

ремонт�інших�поб�тових�виробів�і�предметів�особисто�о�вжит	�;

інші�види�діяльності,�не�заборонені�за	онодавством�У	раїни;

2.3�Підприємство�може�б�ти�власни	ом,�розпорядни	ом�персональних�даних�з�ідно�із�за-

	онодавством�У	раїни.

2.4.�Провадження�діяльності,�я	а�з�ідно�із�за	онодавством�У	раїни�потреб�є�спеціально-

�о�дозвол��(ліцензії),�може�здійснюватися�лише�після�отримання�та	о�о�дозвол��(ліцензії)�в

�становленом��поряд	�.

3.�ЮРИДИЧНИЙ�СТАТУС�ПІДПРИЄМСТВА

3.1.�Підприємство�є�юридичною�особою,�має�відо	ремлене�майно,�самостійний�баланс,

печат	��зі�своїм�наймен�ванням,�штампи,�блан	и.

3.2.�Підприємство�має�право�вчиняти�правочини,�наб�вати�майнові�та�особисті�немайнові

права,�нести�відповідальність,�б�ти�позивачем,�відповідачем�або�третьою�особою���с�дах.

3.3.�Підприємство�самостійно�несе�відповідальність�за�своїми�зобов'язаннями�в�межах

належно�о�йом��майна�з�ідно�із�за	онодавством�У	раїни.�Підприємство�не�несе�відповідаль-

ності�за�зобов'язаннями�Власни	а�та�ор�ан�,�до�сфери��правління�я	о�о�передано�Підприємство,

а�Власни	�та�ор�ан,�до�сфери��правління�я	о�о�передано�Підприємство,�не�нес�ть�відповідаль-

ності�за�зобов'язаннями�Підприємства.

4.�СТАТУТНИЙ�КАПІТАЛ,�МАЙНО�ТА�КОШТИ�ПІДПРИЄМСТВА

4.1.�Стат�тний�	апітал�Підприємства�становить�20�000,00��рн�(двадцять�тисяч��ривень

н�ль�	опійо	),�я	ий�сформований�за�рах�но	��рошових�внес	ів�Власни	а�відповідно�до�рішен-

ня�Деснянсь	ої�районної���м.�Києві�ради�від�24�червня�2004�ро	��№�27.

4.2.�Майно�Підприємства�становлять�основні�фонди�та�оборотні�	ошти,�а�та	ож�цінності,

вартість�я	их�відображається���самостійном��балансі�Підприємства.

4.3.�Майно�Підприємства�належить�до�	ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�і�за	ріплене�за�ним�на�праві��осподарсь	о�о�відання.

4.4.�Джерелами�форм�вання�майна�Підприємства�є:

�рошові�та�матеріальні�внес	и�Власни	а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�;

доходи,�одержані�від�реалізації�прод�	ції,�посл��,�інших�видів��осподарсь	ої�діяльності;

	редити�бан	ів�та�інших�	редиторів;

	апітальні�в	ладення�і�дотації�з�бюджет�;

доходи�від�цінних�паперів;

безоплатні�та�бла�одійні�внес	и,�пожертви�ор�анізацій�і��ромадян;

майно,�придбане�в�інших�с�б'є	тів��осподарювання,�ор�анізацій�та��ромадян,���встанов-

леном��за	онодавством�поряд	�;

інші�джерела,�не�заборонені�за	онодавством�У	раїни.

4.5.�Підприємство�має�право�ви	лючно�за�з�одою�Власни	а�або��повноважено�о�ним�ор-

�ан�:�відч�ж�вати�за	ріплене�за�ним�майно,�здавати�в�оренд��або�безоплатне�	орист�ван-

ня�(позич	�),�передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,

а�та	ож�спис�вати�з�баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд	�.

4.6.�Списання�майна,�за	ріплено�о�за�Підприємством,�здійснюється���поряд	�,�затверд-

женом��відповідним�рішенням�Київсь	ої�місь	ої�ради.

4.7.�Координація�діяльності�Підприємства�щодо�ефе	тивно�о�ви	ористання�	ом�нально-

�о�майна,�	онтроль�за�фінансово-�осподарсь	ою�діяльністю�Підприємства�здійснюється��

встановленом��поряд	�.

4.8.�Збит	и,�завдані�Підприємств��в�рез�льтаті�пор�шення�йо�о�майнових�прав��ромадя-

нами,�юридичними�особами�і�державними�ор�анами,�відш	одов�ються�Підприємств��в��с-

тановленом��за	онодавством�поряд	�.

5.�ПРАВА�ТА�ОБОВ'ЯЗКИ

5.1.�Права�Підприємства:

5.1.1.�Самостійно�провадити��осподарсь	��діяльність,�спрямован��на�форм�вання�	он	�-

рентно�о�рин	�,�насичення�споживчо�о�рин	�,�задоволення�потреб�населення�і�ор�анізацій

��посл��ах�та�товарах���межах�повноважень,�визначених�цим�Стат�том.

5.1.2.�Вст�пати���взаємовідносини�з�юридичними�та�фізичними�особами,�зо	рема�інозем-

ними,�на�до�овірних�засадах�щодо�дося�нення�мети�діяльності.

5.1.3.�Самостійно�план�вати�основні�напрями�розвит	��і�визначати�страте�ію�відповідно

до��ал�зевих,�на�	ово-технічних�про�нозів�та�пріоритетів,�	он'юн	т�ри�рин	��прод�	ції,�то-

варів,�робіт,�посл���й�е	ономічної�сит�ації.

5.1.4.�Одерж�вати�від�б�дь-я	их�фінансово-	редитних��станов�	редити�на�до�овірних�за-

садах���встановленом��поряд	��та�за�по�одженням�з�ор�аном��правління�майном.

5.1.5.�Придбати�в�підприємств,�ор�анізацій,��станов,�незалежно�від�їхньої�форми�влас-

ності,�а�та	ож���фізичних�осіб�потрібні�матеріальні�рес�рси�в��становленом��поряд	�.

5.1.6.�Придбати�цінні�папери�юридичних�осіб���встановленом��поряд	�.

5.1.7.�Отрим�вати�в��становленом��поряд	��від�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,

підприємств,��станов,�ор�анізацій�інформацію,�до	�менти�й�інші�матеріали�для�ви	онання�обов'яз	ів

з�ідно�зі�Стат�том.

5.1.8.�Від	ривати�розрах�н	ові�(поточні)�та�інші�рах�н	и�для�збері�ання�	оштів�і�здійснен-

ня�всіх�видів�розрах�н	ових,�	редитних�та�	асових�операцій���бан	івсь	их��становах�за�по-

�одженням�з�ор�аном��правління�майном.

5.1.9.�Реалізов�вати�прод�	цію,�надавати�посл��и,�ви	он�вати�роботи�за�цінами�і�тари-

фами,�я	і�встановлюються�самостійно�або�на�основі�до�оворів,�відповідно�до�за	онодав-

ства.

5.2.�Обов'яз	и�Підприємства:

5.2.1.�Під�час�визначення�страте�ії��осподарсь	ої�діяльності�Підприємство�повинно�вра-

хов�вати�державні�та�	ом�нальні�	онтра	ти,�замовлення�й�інші�до�овірні�зобов'язання�та�по-

�одж�вати�з�ор�аном��правління�майном�заходи,�я	і�мож�ть�вплин�ти�на�інтереси�населен-

ня�район�.

5.2.2.�Забезпеч�вати�своєчасн��сплат��подат	ів�та�інших�обов'яз	ових�платежів�з�ідно�із

за	онодавством�У	раїни,�а�та	ож�своєчасн��виплат��заробітної�плати�та�розрах�н	и�з�працівни-

	ами.

5.2.3.�Надавати�в��становленом��поряд	��ви	онавчом��ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради

(Київсь	ій�місь	ій�державній�адміністрації)�та�ор�ан���правління�майном�додат	ов��інформацію

про�рез�льтати��осподарсь	ої�діяльності�(дохід,�витрати,�р�х��рошових�	оштів,�облі	�основ-

них�засобів,�	редиторсь	��та�дебіторсь	��забор�ованість�тощо).

5.2.4.�Забезпеч�вати�цільове,�ефе	тивне�ви	ористання,�збереження�та��тримання�в�належ-

ном��стані�	ом�нально�о�майна,�що�за	ріплено�за�Підприємством�на�праві��осподарсь	о�о

відання.�Здійснювати�	апітальний�ремонт�й�оновлення�основних�фондів,�забезпеч�вати

своєчасне�введення�в�е	спл�атацію�придбано�о�обладнання.

5.2.5.�Ефе	тивно�ор�анізов�вати�виробничий�процес,�забезпеч�вати�раціональне�ви	о-

ристання�доход��й�оптимізацію�витрат�для�збільшення�приб�т	овості.

5.2.6.�Форм�вати�штат�працівни	ів�врахов�ючи�виробничі�потреби�та�фінансові�можли-

вості,�створювати�належні��мови�для�висо	опрод�	тивної�праці,�забезпеч�вати�додержан-

ня�за	онодавства�про�працю,�соціальне�страх�вання,�правил�і�норм�охорони�праці,�техні	и

безпе	и.

6.�УПРАВЛІННЯ�ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1.�Власни	�здійснює�права�з��правління�Підприємством�безпосередньо�або�через��пов-

новажений�ним�ор�ан�— Деснянсь	��районн��в�місті�Києві�державн��адміністрацію.

6.2.�Керівництво�Підприємством�здійснює�дире	тор,�я	ий�призначається�і�звільняється�з

посади�розпорядженням��олови�Деснянсь	ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

на�	онтра	тній�основі�за�по�одженням�із�заст�пни	ом��олови�Київсь	ої�місь	ої�державної

адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов'яз	ів.

6.3.�Дире	тор�Підприємства:

забезпеч�є�ви	онання�ф�н	цій�і�завдань,�по	ладених�на�Підприємство�ор�аном��правління

майном;

несе�персональн��відповідальність�за�діяльність�Підприємства�та�за�ви	онання�по	ладе-

них�на�Підприємство�завдань;

виріш�є�питання�діяльності�Підприємства,�ор�анізов�є�йо�о�робот��та�робот��йо�о�стр�	-

т�рних�підрозділів;

звіт�є�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь	ої�діяльності�та�надає�додат	ов��інформацію

про�фінансові�по	азни	и�діяльності�Підприємства�в��становленом��поряд	�;

зобов'язаний�забезпечити�беззбит	ов��діяльність�Підприємства.

зобов'язаний�не�доп�с	ати�вини	нення�забор�ованості�з�розрах�н	ів�з�бюджетом,�забор-

�ованості�із�заробітної�плати�працівни	ам,�зростання�простроченої�дебіторсь	ої�та�	редиторсь-

	ої�забор�ованості;

діє�без�дор�чення�від�імені�Підприємства,�представляє�йо�о���відносинах�з�іншими�юри-

дичними�особами�та��ромадянами,��	ладає�до�овори,�видає�дор�чення;

від	риває�рах�н	и�в��становах�бан	ів�У	раїни�та�ор�анах�Державної�	азначейсь	ої�сл�ж-

би�У	раїни�за�по�одженням�з�ор�аном��правління�майном;

видає���межах�	омпетенції�на	ази�та�	онтролює�їх�ви	онання;

розпоряджається�майном�та�	оштами�Підприємства�в�межах,�визначених�за	онодавством

У	раїни�та�цим�Стат�том;

забезпеч�є�ефе	тивне�ви	ористання�та�збереження�	ом�нально�о�майна,�за	ріплено�о�за

Підприємством;

затвердж�є�штатний�розпис�Підприємства,�приймає�та�звільняє�працівни	ів�відповідно�до

за	онодавства�У	раїни;

затвердж�є�посадові�інстр�	ції�працівни	ів�Підприємства,�положення�про�йо�о�стр�	т�рні

підрозділи;

обирає�форми�та�системи�оплати�праці,�встановлює�працівни	ам�розміри�тарифних�ста-

во	,�відрядних�розціно	,�посадових�о	ладів,�премій,�вина�ород,�надбаво	�і�доплат�на��мо-

вах,�передбачених�	оле	тивним�до�овором;

забезпеч�є�дотримання�за	онодавства�У	раїни;

здійснює�інші�повноваження�щодо��правління�Підприємством���межах,�визначених�за	о-

нодавством�У	раїни,�а�та	ож�цим�Стат�том�і�	онтра	том.

6.4.�Тр�довий�	оле	тив�Підприємства�становлять�всі��ромадяни,�я	і�працею�бер�ть��часть

��йо�о�діяльності�на�основі�тр�дових�до�оворів�(	онтра	тів).

6.5.�Тр�довий�	оле	тив�і�о	ремі�йо�о�члени�мають�права�та�обов'яз	и,�	орист�ються��а-
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рантіями	з�ідно	із	за�онодавством	У�раїни,	�оле�тивним	до�овором.

6.6.	Коле�тивний	до�овір	��ладається	між	адміністрацією	підприємства	та	профспіл�овим

�омітетом	і	не	може	с�перечити	за�онодавств�	У�раїни.	Право	підпис�вати	�оле�тивний	до-

�овір	від	імені	адміністрації	підприємства	надається	дире�торові	підприємства.

6.7.	Коле�тивним	до�овором	ре��люються	виробничі,	тр�дові	та	соціально-е�ономічні

відносини	тр�дово�о	�оле�тив�	з	адміністрацією	Підприємства,	питання	охорони	праці,

соціально�о	розвит��.

7.�ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА�ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1.	Основним	�за�альнюючим	по�азни�ом	фінансових	рез�льтатів	�осподарсь�ої	діяльності

Підприємства	є	приб�то�.

7.2.	Приб�то�	Підприємства	ви�ористов�ється	ви�лючно	в	поряд��,	визначеном�	Київсь-

�ою	місь�ою	радою.

7.3.	Підприємство	здійснює	оперативний	та	б�х�алтерсь�ий	облі�	рез�льтатів	діяльності

і	надає	фінансов�,	статистичн�	та	інш�	звітність	�	поряд��,	встановленом�	за�онодавством

У�раїни.	Фінансова	звітність	Підприємства	надається	до	Департамент�	�ом�нальної	влас-

ності	м.	Києва	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної

адміністрації)	та	ор�ан�	�правління	майном	�	встановленом�	поряд��.

7.4.	Підприємство	самостійно	визначає	перспе�тиви	розвит��,	врахов�ючи	попит	на	ви-

роблен�	прод��цію,	роботи,	посл��и,	реаліз�ючи	їх	на	�он��рентном�	рин��,	та	�	разі	пот-

реби	забезпечення	ви�онання	заходів,	передбачених	про�рамами	е�ономічно�о	і	соціально-

�о	розвит��	м.	Києва	на	відповідний	рі�.

7.5.	Фінансово-�осподарсь��	діяльність	Підприємство	план�є	шляхом	с�ладання	�	поряд-

��	та	за	формою,	що	визначає	ви�онавчий	ор�ан	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�а	місь�а	дер-

жавна	адміністрація),	річних	фінансових	планів,	я�і	затвердж�є	Департамент	�ом�нальної

власності	м.	Києва	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної

адміністрації)	після	попередньо�о	по�одження	з	ор�аном	�правління	майном.

7.6.	Підприємство	звіт�є	про	стан	ви�онання	річно�о	фінансово�о	план�	в	поряд��	та	за

формою,	що	визначає	Департамент	�ом�нальної	власності	м.	Києва	ви�онавчо�о	ор�ан�

Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	та	що�вартально	на	балан-

совій	�омісії	Деснянсь�ої	районної	в	місті	Києві	державної	адміністрації.

7.7.	Дире�тор	Підприємства	та	�оловний	б�х�алтер	нес�ть	персональн�	відповідальність

за	додержання	поряд��	ведення	і	достовірність	б�х�алтерсь�о�о	облі��	та	фінансової	звітності.

7.8.	Дире�тор	Підприємства	зобов'язаний	спрямов�вати	діяльність	Підприємства	на	ви-

�онання	річно�о	фінансово�о	план�,	з	метою	одержання	запланованих	с�м	доходів	та	чис-

то�о	приб�т��,	не	прип�с�аючи	при	цьом�	витрат	невиробничо�о	хара�тер�,	не	передбаче-

них	річним	фінансовим	планом.

8.�ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА�ДІЯЛЬНІСТЬ�ПІДПРИЄМСТВА

8.1.	Підприємство	є	самостійним	с�б'є�том	зовнішньое�ономічної	діяльності,	я�а	здійснюєть-

ся	відповідно	до	За�он�	У�раїни	"Про	зовнішньое�ономічн�	діяльність".

8.2.	Валютні	�ошти,	отримані	від	зовнішньое�ономічної	діяльності	Підприємства,	ви�орис-

тов�ються	Підприємством	�	встановленом�	поряд��.

9.�ПРИПИНЕННЯ�ПІДПРИЄМСТВА

9.1.	Припинення	Підприємства	здійснюється	шляхом	йо�о	лі�відації,	реор�анізації	(злит-

тя,	приєднання,	поділ�,	перетворення)	за	рішенням	Власни�а,	а	�	випад�ах,	передбачених

за�онодавством	У�раїни,	— за	рішенням	с�д�.

9.2.	У	разі	реор�анізації	і	лі�відації	Підприємства	вивільненим	працівни�ам	�арант�ється

дотримання	їх	прав	та	інтересів	відповідно	до	тр�дово�о	за�онодавства	У�раїни.

9.3.	Припинення	Підприємства	проводиться	�омісією	з	припинення,	що	призначається

Власни�ом	або	ор�аном,	що	прийняв	рішення	про	припинення.

9.4.	З	момент�	призначення	�омісії	з	припинення	до	неї	переходять	�сі	повноваження	з	�п-

равління	справами	Підприємства.

9.5.	Майно,	що	залишилося	після	розрах�н�ів	з	�редиторами,	ви�ористов�ється	за	рішен-

ням	Власни�а.

9.6.	Підприємство	припиняється	з	дня	внесення	до	Єдино�о	державно�о	реєстр�	юридич-

них	осіб,	фізичних	осіб	— підприємців	та	�ромадсь�их	форм�вань	запис�	про	йо�о	припи-

нення.

10.�ВНЕСЕННЯ�ЗМІН�ДО�СТАТУТУ

10.1.	Зміни	до	Стат�т�	вносяться	в	том�	ж	поряд��,	в	я�ом�	він	б�в	затверджений.

Керівник апарату В. Бондаренко
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Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè 

â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

- ×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ), ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ Øêîëè ²-²²²

ñòóïåí³â ¹ 62 íà âóë.Êíÿæèé Çàòîí,17-â, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà,ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³

òîâàðè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà

îðåíäè —79 900,00 ãðí.Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 599,25 ãðí áåç ÏÄÂ,ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

- ×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (ðåêðåàö³¿), ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ Øêîëè ²-²²²

ñòóïåí³â ¹111 ³ì. Ñ.À. Êîâïàêà íà âóë. Çäîëáóí³âñüê³é, 7-á, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà, ùî

â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà

îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 79 400,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 595,50 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî

êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

-×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ),ïëîùåþ 3,0 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿

øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 127 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè íà âóë. ßëòèíñüê³é, 13, ç

ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 78 700,00 ãðí. Îðåíäíà

ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 590,25 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

- ×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ), ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ Øêîëè ²-²²²

ñòóïåí³â ¹ 160 íà âóë. Ðîñ³éñüê³é, 45, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³

òîâàðè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà

îðåíäè —78 700,00 ãðí.Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 590,25 ãðí áåç ÏÄÂ,ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

-×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ),ïëîùåþ 3,0 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿

øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 255 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ ïðåäìåò³â íà âóë.Âåðáèöüêîãî,

26-â, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364

äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 79 800,00 ãðí. Îðåíäíà

ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 598,50 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

- ×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ), ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ Øêîëè ²-²²²

ñòóïåí³â ¹ 280 íà âóë. Õàð÷åíêà ªâãåí³ÿ, 23-á, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà, ùî â³äïóñêàº

ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 75 900,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 569,25 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ

íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

- ×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ), ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ Øêîëè ²-²²²

ñòóïåí³â ¹ 284 íà âóë.Òðîñòÿíåöüê³é,7-ã, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà,ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³

òîâàðè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà

îðåíäè —78 700,00 ãðí.Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 590,25 ãðí áåç ÏÄÂ,ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

- ×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ), ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ Øêîëè ²-²²²

ñòóïåí³â ¹ 289 íà âóë.Ñëàâãîðîäñüê³é,14,ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà,ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³

òîâàðè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà

îðåíäè —78 700,00 ãðí.Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 590,25 ãðí áåç ÏÄÂ,ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

- ×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ), ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ ã³ìíàç³¿

¹ 290 íà âóë. Ðåâóöüêîãî, 13-à, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè,

òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè

— 78 700,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 590,25 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

-×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ),ïëîùåþ 3,0 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿

øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 291 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³íîçåìíî¿ ìîâè íà âóë.Òðîñòÿíåöüê³é,19,ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ

òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà,ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè,òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü

9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 78 700,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü

590,25 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

-×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ),ïëîùåþ 3,0 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿

øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 296 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³íîçåìíî¿ ìîâè íà âóë. Êîøèöÿ, 8, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ

òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà,ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè,òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü

9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 80 000,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü

600,00 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

-×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ),ïëîùåþ 3,0 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿

øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 305 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³íîçåìíî¿ ìîâè íà âóë. Õàð÷åíêà ªâãåí³ÿ, 53, ç ìåòîþ

ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà

ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 75 900,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà

ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 569,25 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

- ×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ), ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ Øêîëè ²-²²²

ñòóïåí³â ¹ 309 íà ïðîñï.Ãðèãîðåíêà,21-á,ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà,ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³

òîâàðè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà

îðåíäè —80 000,00 ãðí.Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 600,00 ãðí áåç ÏÄÂ,ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

-×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ),ïëîùåþ 3,0 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿

øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 314 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³íîçåìíî¿ ìîâè íà âóë.Êíÿæèé Çàòîí,7-à, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ

òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà,ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè,òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü

9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 79 900,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü

599,25 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

- ×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ), ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ ã³ìíàç³¿

¹ 315 íà âóë.Äðàãîìàíîâà,27-à, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà,ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè,

òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè

— 80 000,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 600,00 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

- ×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ), ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ Êè¿âñüêî¿

³íæåíåðíî¿ ã³ìíàç³¿ íà âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 12-à, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà, ùî â³äïóñêàº

ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 79 900,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 599,25 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ

íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå

øîñå, 168-ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ

ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá.114 àáî êàá.323. Äîâ³äêîâó

³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Âèìîãà

29.01.2016 p. ì³æ ÏÀÒ "Áàíê Ôîðóì", â îñîá³ óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íà ë³êâ³äàö³þ ÏÀÒ "Áàíê Ôîðóì" ßâòóøåíêî Ä.Ñ., ùî

â³äñòóïèëî ïðàâî âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ÒÎÂ "Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ "Ìîðãàí Êåï³òàë", òà ÿêà â ñâîþ ÷åðãó â³äñòóïèëà 03.02.2016 ð. ßêèìåíêî Ðîìàíó ²âàíîâè÷ó

òà À÷êàñîâèì Äìèòðîì Îëåãîâè÷åì áóëî óêëàäåíî Êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 0488/07/01-CL â³ä 04.12.2007ð. çà óìîâàìè ÿêîãî Ïîçè÷àëüíèêó íàäàíî ó êîðèñòóâàííÿ

êðåäèòí³ êîøòè â ñóì³ 800 000(â³ñ³ìñîò òèñÿ÷) ãðí ç³ ñïëàòîþ 16% ð³÷íèõ òà ïîâåðíóòè â ïîðÿäêó, ñòðîêè òà íà óìîâàõ, âñòàíîâëåíèõ Êðåäèòíèì äîãîâîðîì.

Â ÿêîñò³ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü çà Êðåäèòíèì äîãîâîðîì ì³æ ÏÀÒ "Áàíê Ôîðóì" òà À÷êàñîâèì Äìèòðîì Îëåãîâè÷åì áóëî óêëàäåíî Äîãîâ³ð ³ïîòåêè,

ðåºñòðîâèé íîìåð 4436ê, (ùî áóâ àíàëîã³÷íî â³äñòóïëåíèé ßêèìåíêî Ðîìàíó ²âàíîâè÷ó) â³ä 04.12.2007 ðîêó íåðóõîìîãî ìàéíà, à ñàìå: äâîê³ìíàòíà êâàðòèðà ¹29,

ÿêà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Æèòîìèðñüêà, áóä. 12, çàãàëüíîþ ïëîùåþ — 47,90 êâ.ì, æèòëîâîþ ïëîùåþ 23,80 êâ.ì.

Ó çâ'ÿçêó ç ïîðóøåííÿì Áîðæíèêîì ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà Êðåäèòíèì äîãîâîðîì (íåñïëàòà çàáîðãîâàíîñò³, â³äñîòê³â, ïåí³ òà ³íøå), Äîãîâîðîì ³ïîòåêè òà êåðóþ÷èñü

ñò. ñò. 33, 35, 37 ÇÓ "Ïðî ³ïîòåêó", ïðîøó â òðèäöÿòèäåííèé ñòðîê ç äíÿ îòðèìàííÿ ö³º¿ âèìîãè âèêîíàòè ïîðóøåíå çîáîâ'ÿçàííÿ, à ñàìå ïîâåðíóòè êðåäèò ðàçîì ç

íàðàõîâàíèìè ïðîöåíòàìè ³ ñàíêö³ÿìè çà íåâèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó (ñòàíîì íà äàòó óêëàäåííÿ äîãîâîðó â³äñòóïëåííÿ) â ñóì³ — 609 563,53ãðí, ùî ñêëàäàºòüñÿ

ç: çàáîðãîâàí³ñòü ïî êðåäèòó — 338 363,75 ãðí, çàáîðãîâàí³ñòü ïî â³äñîòêàì — 19 194,24 ãðí, ïåíÿ çà íåñïëàòó êðåäèòó 0,2 % â äåíü — 247 005, 54 ãðí, øòðàô

â³äïîâ³äíî äî ï. 4.4 — 5 000,00 ãðí.

Çàáîðãîâàí³ñòü ïðîøó ïîâåðòàòè íà îñîáèñòèé ðàõóíîê ßêèìåíêî Ð.². çà ðåêâ³çèòàìè: ð/ð 29248000090 ÏÀÒ "Áàíê"Óêðà¿íñüêèé Êàï³òàë", Êîä 320371, Êîä ªÄÐÏÎÓ:

22868414, ÏÀÒ "Áàíê"Óêðà¿íñüêèé Êàï³òàë", ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: ïîïîâíåííÿ êàðò./ðàõ. 26257000003565, ßÊÈÌÅÍÊÎ ÐÎÌÀÍ ²ÂÀÍÎÂÈ×; ²ÏÍ: 2981418696. Áåç ÏÄÂ.

Ó ðàç³ íåïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà Êðåäèòíèì äîãîâîðîì â ñòðîê, çàçíà÷åíèé ó ö³é Âèìîç³, Íîâèé êðåäèòîð áóäå çìóøåíèé çâåðíóòèñü äî ñóäó ³ç çàÿâîþ ïðî

ïðèìóñîâå ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ òà çä³éñíèòè ³íø³ çàõîäè ïåðåäáà÷åí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, äëÿ â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíîãî ïðàâà, â òîìó ÷èñë³ øëÿõîì

çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ

âàêàíòíî¿ ïîñàäè äèðåêòîðà — õóäîæíüîãî êåð³âíèêà Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çàêëàäó êóëüòóðè "Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð ëÿëüîê".

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ

äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ,ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³,

÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó

ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî

íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿

ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòüòà ïðîåêòè ïðîãðàì ðîçâèòêó â³äïîâ³äíîãî çàêëàäó êóëüòóðè íà îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â — 01004, áóëüâ. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà, 3.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.

Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 21 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî êóëüòóðó"Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè ïðèéìàº ïðîïîçèö³¿ â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³

êóëüòóðè â³äïîâ³äíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ ùîäî êàíäèäàò³â äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó



Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007 ¹528/1189 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê
ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â
æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè), ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007 ¹ 1403 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿
êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿
òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè) òà â³ä 28.03.2016 ¹ 179 "Ïðî
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó"Îáëàøòóâàííÿ
ìîòóçêîâîãî ïàðêó íà òåðèòîð³¿ ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó "Ïàðòèçàíñüêà ñëàâà".

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ:
1.1. Îá'ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º ìîòóçêîâèé ïàðê íà òåðèòîð³¿ ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî

ïàðêó "Ïàðòèçàíñüêà ñëàâà".
1.2. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà äëÿ îáëàøòóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çíàõîäèòüñÿ íà òåðèòîð³¿

ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó "Ïàðòèçàíñüêà ñëàâà" ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà
ìàº îð³ºíòîâíó ïëîùó 4 ãà (äàë³ -Çåìåëüíà ä³ëÿíêà).

1.3.Çåìåëüíà ä³ëÿíêà º ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,ùî íàëåæèòü êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà ïðàâ³ ïîñò³éíîãî
êîðèñòóâàííÿ, ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ ÿêî¿ -ðåêîíñòðóêö³ÿ, åêñïëóàòàö³ÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó"Ïàðòèçàíñüêà ñëàâà". Íàáóòòÿ ²íâåñòîðîì ïðàâà âëàñíîñò³
àáî êîðèñòóâàííÿ (îðåíäè) Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ íà ï³äñòàâ³ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó
çàáîðîíåíî.

1.4. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ:

1.5. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü îáëàøòóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ -1 400 500,00 ãðí (Îäèí
ì³ëüéîí ÷îòèðèñòà òèñÿ÷ ï'ÿòñîò ãðèâåíü 00 êîï.) ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ —
233 416,67 ãðí (Äâ³ñò³ òðèäöÿòü òðè òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà ø³ñòíàäöÿòü ãðèâåíü 67 êîï.).

1.6. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî Îá'ºêòà
³íâåñòóâàííÿ, ó ò. ÷. îñòàòî÷íà (çàãàëüíà) âàðò³ñòü îáëàøòóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ,
âèçíà÷àòèìóòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçðîáëåíî¿ òà çàòâåðäæåíî¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿
äîêóìåíòàö³¿ àáî ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

1.7. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ, îêð³ì îáëàøòóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, âèêîíàòè ðîáîòè
³ç áëàãîóñòðîþ ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó "Ïàðòèçàíñüêà ñëàâà", òåõí³êî-åêîíîì³÷í³
ïîêàçíèêè ÿêèõ âèçíà÷åí³ â ïóíêò³ 1.8 öèõ óìîâ. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ
ðîá³ò, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ àêòîì, ï³äïèñàíèì ì³æ Çàìîâíèêîì òà ²íâåñòîðîì, ²íâåñòîð
çîáîâ'ÿçóºòüñÿ áåçêîøòîâíî ïåðåäàòè ðåçóëüòàòè âèêîíàíèõ ðîá³ò (ìàéíî) äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

1.8. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ³ç áëàãîóñòðîþ ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî
ïàðêó "Ïàðòèçàíñüêà ñëàâà":

1.9. ×åðãîâ³ñòü âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1.7 öüîãî îãîëîøåííÿ òà îáñÿã ¿õ
ô³íàíñóâàííÿ, âèõîäÿ÷è ³ç çàïðîïîíîâàíî¿ ²íâåñòîðîì ñóìè, àëå íå ìåíøå 256 750,00 ãðí
(Äâîõñîò ï'ÿòäåñÿòè øåñòè òèñÿ÷ ñåìèñîò ï'ÿòäåñÿòè ãðèâåíü 00 êîï.), âèçíà÷àºòüñÿ çà
ïîãîäæåííÿì ³ç Çàìîâíèêîì.

1.10. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ç áëàãîóñòðîþ ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî
ïàðêó "Ïàðòèçàíñüêà ñëàâà" òà îñòàòî÷íà âàðò³ñòü òàêèõ ðîá³ò áóäóòü âèçíà÷åí³ â³äïîâ³äíî äî
çàòâåðäæåíî¿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ àáî ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿,ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2. Óêëàäåííÿ ç ïåðåìîæöåì ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà îêðåì³ éîãî óìîâè:
2.1. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó (²íâåñòîð) âèçíà÷àºòüñÿ ð³øåííÿì ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿

êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿
òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ —Êîì³ñ³ÿ), ÿêå çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ
íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (äàë³ — Çàìîâíèê).

2.3. Çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
"Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî".

2.4. Îáëàøòóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêèé óêëàäàºòüñÿ ì³æ ²íâåñòîðîì,
Çàìîâíèêîì òà Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó (Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³,
³íøèõ äîãîâîð³â, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

2.5.Óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó,â ìåæàõ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè,ìîæå áóòè ïåðåäáà÷åíå
äåëåãóâàííÿ Çàìîâíèêîì ²íâåñòîðó ÷àñòèíè ïðàâ òà îáîâ'ÿçê³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ îáëàøòóâàííÿ
Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

2.6. Ï³ñëÿ óêëàäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ²íâåñòîð ñï³ëüíî ³ç
Çàìîâíèêîì óêëàäàþòü ³íø³ óãîäè, íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çã³äíî
³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.7. Ñòðîê îáëàøòóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ïîâèíåí áóòè íå á³ëüøå íîðìàòèâíîãî, ùî
âèçíà÷àºòüñÿ çàòâåðäæåíîþ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ àáî ³íøîþ äîêóìåíòàö³ºþ,ïåðåäáà÷åíîþ
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, àëå íå á³ëüøå 9 (äåâ'ÿòè) ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³
³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

2.8. Âïðîäîâæ 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ àáî
³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ²íâåñòîð ñï³ëüíî ³ç Çàìîâíèêîì
òà Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó âèçíà÷àþòü ãðàô³ê ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó øëÿõîì
ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêà áóäå éîãî íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ.

2.9. Îáëàøòóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ÿêîãî
âèçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1.4 öüîãî îãîëîøåííÿ, çä³éñíþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà

Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ çåìåëüíîãî, ïðèðîäîîõîðîííîãî (â ò. ÷. ç óðàõóâàííÿì Îõîðîííîãî
çîáîâ'ÿçàííÿ â³ä 20.12.2002 ¹3-2-3, âèäàíîãî Ì³í³ñòåðñòâîì åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
Óêðà¿íè).

2.10. Áóä³âíèöòâî êàï³òàëüíèõ ñïîðóä íà Çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàáîðîíåíî. Îáëàøòóâàííÿ
Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (éîãî ñêëàäîâèõ) çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ âèêëþ÷íî çá³ðíî-
ðîçá³ðíèõ òèì÷àñîâèõ êîíñòðóêö³é áåç îáëàøòóâàííÿ ôóíäàìåíò³â. Îáëàøòóâàííÿ Îá'ºêòà
³íâåñòóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ áåç çàâäàííÿ øêîäè ïðèðîäíèì îá'ºêòàì, ðîçòàøîâàíèì íà
òåðèòîð³¿ ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó "Ïàðòèçàíñüêà ñëàâà". ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé
çàáåçïå÷èòè òåõí³÷íó ìîæëèâ³ñòü äåìîíòàæó âñ³õ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ
áåç çàâäàííÿ øêîäè Çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ òà ïðèðîäíèì îá'ºêòàì, ðîçòàøîâàíèì íà òåðèòîð³¿
ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó "Ïàðòèçàíñüêà ñëàâà".

2.11. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ íàëåæèòü ²íâåñòîðó. Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ òà
éîãî ñêëàäîâ³ íå º íåðóõîìèì ìàéíîì òà ïðàâî âëàñíîñò³ ²íâåñòîðà íà íèõ íå ï³äëÿãàº
äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿.

2.12. Ñòðîê ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó — 10 (äåñÿòü) ðîê³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ íèì
÷èííîñò³.

2.13. Ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ²íâåñòîð íå ìàº ïðàâà çì³íþâàòè
ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà áåç çãîäè Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó òà
Çàìîâíèêà â³ä÷óæóâàòè Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

2.14. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó óòðèìóâàòè òà
âæèâàòè ³íøèõ çàõîä³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, à òàêîæ óòðèìóâàòè
òà çàáåçïå÷óâàòè áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.Äî ïî÷àòêó åêñïëóàòàö³¿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â ïîðÿäêó,ïåðåäáà÷åíîìó
öèìè óìîâàìè, ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé îòðèìàòè óñ³ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè
äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ éîãî åêñïëóàòàö³¿.

2.15. ²íæåíåðí³ ìåðåæ³, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì. Êèºâà ³ çíàõîäÿòüñÿ â çîí³ îáëàøòóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåìîíòóþòüñÿ ³ çà êîøòè ²íâåñòîðà ñòâîðþþòüñÿ íîâ³, ÿê³ áåçîïëàòíî
ïåðåäàþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

2.16. ²íâåñòîð ìàº ïðàâî íà îòðèìàííÿ ïðèáóòêó â³ä êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ'ÿçàíî¿ ç
âèêîðèñòàííÿì Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, çîêðåìà, íàäàâàòè ñóïóòí³ ïîñëóãè â³äâ³äóâà÷àì Îá'ºêòà
³íâåñòóâàííÿ (ïðîäàæ áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â, ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ òîùî). Çä³éñíåííÿ òàêî¿
ä³ÿëüíîñò³ íà òåðèòîð³¿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ²íâåñòîðîì â³äïîâ³äíî äî
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

3. Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó:
3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì óñ³õ âèòðàò (ó òîìó ÷èñë³ ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì), ïîâ'ÿçàíèõ

³ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ïðîòÿãîì ïåð³îäó ÷àñó ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³
³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì ³ çàê³í÷óþ÷è ìîìåíòîì ïîâíîãî âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè ³íâåñòèö³éíîãî
äîãîâîðó ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü, ó òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî, âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç îáëàøòóâàííÿì
òà óòðèìàííÿì Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïëàòîþ ³íøèõ îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, âñòàíîâëåíèõ
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, âèð³øåííÿ çåìåëüíèõ ïèòàíü, ó òîìó ÷èñë³ ïîâ'ÿçàíèõ ç óòðèìàííÿì
Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, óòðèìàííÿì òà åêñïëóàòàö³ºþ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òîùî, à òàêîæ âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì ðîá³ò ³ç áëàãîóñòðîþ
ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó "Ïàðòèçàíñüêà ñëàâà", âèçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1.7, 1.8 öüîãî
îãîëîøåííÿ.

²íâåñòîð çä³éñíþº â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò Çàìîâíèêà,ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ²íâåñòèö³éíîãî
ïðîåêòó, çà óìîâè ïîïåðåäíüîãî ïîãîäæåííÿ ²íâåñòîðîì ¿õ çä³éñíåííÿ.

3.2. Ñïëàòà Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå 1% â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ îáëàøòóâàííÿ
Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, ùî ñòàíîâèòü íå ìåíøå 11 671,00 ãðí (Îäèíàäöÿòè
òèñÿ÷ ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿòè îäíî¿ ãðèâí³ 00 êîï.), ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì. Çàçíà÷åí³
êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ
÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

Êîøòè,ñïëà÷åí³ ²íâåñòîðîì íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì³ñòà Êèºâà, ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.3. Êîìïåíñàö³ÿ Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò âèòðàò ó ðîçì³ð³, ùî
ñòàíîâèòü 96 165,58 ãðí (Äåâ'ÿíîñòî ø³ñòü òèñÿ÷ ñòî ø³ñòäåñÿò ï'ÿòü ãðèâåíü 58 êîï.) ç
óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, ó ðàç³ âèçíà÷åííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì. Çàçíà÷åí³ êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ
²íâåñòîðîì ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì
äîãîâîðîì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.
3.4. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ùîì³ñÿ÷íî äî

äåñÿòîãî ÷èñëà ì³ñÿöÿ íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì ñïëà÷óâàòè Çàìîâíèêó ïëàò³æ íà óòðèìàííÿ
òà ðîçâèòîê òåðèòîð³¿ ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó "Ïàðòèçàíñüêà ñëàâà" ó ðîçì³ð³ íå
ìåíøå 4 000,00 ãðí (×îòèðüîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï.) ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.

Ïåðåäáà÷åí³ öèì ïóíêòîì ïëàòåæ³ ï³äëÿãàþòü ³íäåêñàö³¿ íà ð³âåíü ³íôëÿö³¿ çà ïîïåðåäí³é ïåð³îä.
3.5. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ — áàíê³âñüêî¿ ãàðàíò³¿,

ãàðàíò³éíîãî ëèñòà, ïîðóêè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì ô³íàíñîâèõ çîáîâ'ÿçàíü
(ïóíêòè 3.2, 3.3 öüîãî îãîëîøåííÿ), ùî âèíèêíóòü íà ï³äñòàâ³ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

3.6. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 1 700,00 ãðí (Îäíà òèñÿ÷à ñ³ìñîò ãðèâåíü 00
êîï.) íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ 31515934700001 â ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó 820019,
êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783, îäåðæóâà÷ — ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó, ïîâåðíåííþ íå
ï³äëÿãàþòü.

3.7 ²íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð óêëàäàºòüñÿ ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ
ïåðåìîæöåì êîíêóðñó çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî
äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó. ßêùî ïðîòÿãîì çàçíà÷åíîãî ñòðîêó
ïåðåìîæåöü ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó
àáî âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ óìîâè ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó,ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ
ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Ç ìîìåíòó ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó
ïðîòÿãîì 5 (ï'ÿòè) äí³â ãîòóº â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ñêàñóâàííÿ ðåçóëüòàò³â ³íâåñòèö³éíîãî
êîíêóðñó òà íàäàº ïðàâî Êîì³ñ³¿ ðîçïî÷àòè ïåðåãîâîðè ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ç ÷èñëà òèõ,
õòî çàïðîïîíóâàâ íàéêðàù³ óìîâè çä³éñíåííÿ ³íâåñòèö³é ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

3.8. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó) çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ùîêâàðòàëüíî â ïèñüìîâ³é ôîðì³
ïîäàâàòè Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó òà Çàìîâíèêó ³íôîðìàö³þ ùîäî ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî
ïðîåêòó â ö³ëîìó òà îêðåìèõ éîãî åòàï³â çà ôîðìîþ, íàäàíîþ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó.

3.9. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó) çîáîâ'ÿçóºòüñÿ íà âèìîãó Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó òà
Çàìîâíèêà íàäàâàòè äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíó ³íôîðìàö³þ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ
êîíêóðñó òà óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì 5 (ï'ÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó
îòðèìàííÿ çàïèòó.

3.10. Êîíòðîëü çà ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó çä³éñíþº Çàìîâíèê.
3.11. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ìàº ïðàâî ðîç³ðâàòè ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð â îäíîñòîðîííüîìó

ïîðÿäêó ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü,
ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1.7, 1.9, 2.7, 2.8, 2.13, 3.1-3.4, 3.8 öüîãî îãîëîøåííÿ òà ³íøèõ óìîâ
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

3.11.1. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü çà ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì, ïèòàííÿ
ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó çà ïðîïîçèö³ºþ Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó òà/àáî Çàìîâíèêà
âèíîñÿòüñÿ íà ðîçãëÿä Êîì³ñ³¿.

3.11.2. Ï³ñëÿ ðîçãëÿäó Êîì³ñ³ºþ òà ïðèéíÿòòÿ íåþ ð³øåííÿ Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ïîâ³äîìëÿº
²íâåñòîðà ïðî:

¹
ï/ï

Ïîêàçíèê
Îäèíèöÿ
âèì³ðó

Âñüîãî

1 Ê³ëüê³ñòü óðí òà êîíòåéíåð³â äëÿ ñì³òòÿ øò. 15

2 Ê³ëüê³ñòü ëàâ äëÿ â³äïî÷èíêó øò. 35

3 Ïëîùà äâîõ äèòÿ÷èõ ðîçâàæàëüíèõ çîí ì2 1500

4 Ïëîùà ñïîðòèâíî¿ çîíè ì2 700

¹
ï/ï

Ïîêàçíèê
Îäèíèöÿ
âèì³ðó

Âñüîãî

1 Îð³ºíòîâíà äîâæèíà ìàðøðóò³â ì 2000

2 Ïëîùà òèì÷àñîâèõ ñïîðóä: ì2

- àäì³í³ñòðàòèâíà ñïîðóäà (êàñà, çáåð³ãàííÿ ³íâåíòàðþ) ì2 20

- ìàéñòåðíÿ ì2 14

- êðèòà òåðàñà äëÿ î÷³êóâàííÿ ì2 30

3 Ê³ëüê³ñòü á³îòóàëåò³â øò. 5

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà

ÐÅÊËÀÌÀ
2 ñåðïíÿ 2016 ð.
¹81(4851)
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó



Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ

1. ²íâåñòîð (çàìîâíèê):    ÒÎÂ "ÑÅÐÂ²Ñ-ÒÅÕÍÎÁÓÄ"

Ïîøòîâà ³ åëåêòðîííà àäðåñà:     01042, ì. Êè¿â, âóë. Ñàïåðíå ïîëå, 5                                                             

2. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ïëîùàäîê (òðàñ) áóä³âíèöòâà (âàð³àíòè):     ÐÊ "Ìîñêîâñüêà-3"

"ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" ïî âóë. Âàñèëüê³âñüê³é, 8-6 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà                            

3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ (îá'ºêòà) ÐÊ "Ìîñêîâñüêà-3"
(îð³ºíòîâíî çà îá'ºêòàìè-àíàëîãàìè, íàëåæí³ñòü 

çàáåçïå÷óº ïîòðåáè ñïîæèâà÷³â òåïëîâîþ åíåðã³ºþ
äî îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó, íàÿâí³ñòü òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó)

Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³ Âñòàíîâëåííÿ êîíäåíñàö³éíèõ åêîíîìàéçåð³â (ÊÅ) íà âèõ³äíèõ

ãàçàõ 3-õ ³ñíóþ÷èõ êîòë³â (áåç âòðó÷àííÿ â ïðîöåñè ñïàëþâàííÿ),

÷àñè ðîáîòè — 8016 ãîä/ð³ê
(âèäè òà îáñÿãè ïðîäóêö³¿, ùî âèðîáëÿºòüñÿ, òåðì³í åêñïëóàòàö³¿)

4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Âñòàíîâëåííÿ                                        

ÊÅ íà âèõ³äíèõ ãàçàõ âèêîíóºòüñÿ ç ìåòîþ:

- ñêîðî÷åííÿ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí çà ðàõóíîê åêîíîì³¿ ïàëèâà; 

- åêîíîì³ÿ ïàëèâà â ê³ëüêîñò³ 0,288 ìëí.íìÇ/ð³ê (ïðè Qnp=8000 êêàë/íìÇ); 

- çíèæåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå çà ðàõóíîê óòèë³çàö³¿ 

òåïëà ³ ñêîðî÷åííÿ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ; 

- âñòàíîâëåííÿ îáëàäíàííÿ, òåõíîëîã³÷í³ ïàðàìåòðè ÿêîãî â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì

÷èííîãî ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà

Ðåêîíñòðóêö³ÿ áóäå âèêîíàíà â³äïîâ³äíî äî ÷èííèõ íîðì, ïðàâèë òà ñòàíäàðò³â 

çîêðåìà âèìîã ÷èííîãî ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà                                                                      

5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿:

çåìåëüíèõ â³äâîäó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ äîäàòêîâîãî íå ïîòð³áíî, â 

çâ'ÿçêó ç òèì, ùî îáëàäíàííÿ âñòàíîâëþºòüñÿ â ìåæàõ ³ñíóþ÷î¿ òåðèòîð³¿

êîòåëüíî¿                                                                                                                                
(ïëîùà çåìåëü, ùî âèëó÷àþòüñÿ â òèì÷àñîâå ³ ïîñò³éíå âèêîðèñòàííÿ, âèä âèêîðèñòàííÿ

ñèðîâèííèõ â³äñóòíÿ                                                                                                                                   
(âèäè, îáñÿãè, ì³ñöå ðîçðîáêè ³ âèäîáóòêó, äæåðåëà îäåðæàííÿ)

åíåðãåòè÷íèõ (ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³ÿ, òåïëî) â³äñóòíÿ                                                                           
(âèäè, îáñÿãè, äæåðåëà)

                                                îáñÿãè âèòðàòè ïàëèâà çìåíøóþòüñÿ                                                                

âîäíèõ â³äñóòíÿ                                                                                                                                   
(îáñÿãè, íåîáõ³äíà ê³ëüê³ñòü, äæåðåëà âîäîçàáåçïå÷åííÿ)

òðóäîâèõ Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïðè áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîáîòàõ áóäå âèêîíàíà ñèëàìè 

óêðà¿íñüêèõ áóä³âåëüíèõ òà ìîíòàæíèõ îðãàí³çàö³é. Åêñïëóàòàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ 

çà ðàõóíîê ³ñíóþ÷îãî åêñïëóàòàö³éíîãî ïåðñîíàëó êîòåëüíî¿                                               

6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿) Ïðè áóä³âíèöòâ³ — 4

îä. (îäíî÷àñíî 1 îä.),

ç âèêîðèñòàííÿì ³ñíóþ÷èõ

àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã                               

7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà âàð³àíòàìè

Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ óñòàíîâëåí³ â³äïîâ³äíèìè äîçâîëàìè 

íà âèêèäè òà ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè.

8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà âàð³àíòàìè

Ïåðåäáà÷åííÿ çàõîä³â ïî ³íæåíåðíîìó çàõèñòó òåðèòîð³é ³ ñïîðóä â äîäàòîê äî ³ñíóþ÷èõ

                                                                        íå ïîòðåáóºòüñÿ                                                                              

9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿) íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå:

êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò Íå âïëèâàº                                                                                                                  

ïîâ³òðÿíå ïîçèòèâíèé âïëèâ — çà ðàõóíîê óòèë³çàö³¿ òåïëà â³äõ³äíèõ ãàç³â â³äáóâàºòüñÿ 

åêîíîì³ÿ ïàëèâà òà, ÿê íàñë³äîê, ñêîðî÷åííÿ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí                    

âîäíå Íå âïëèâàº                                                                                                                                  

´ðóíò Íå âïëèâàº                                                                                                                                  

ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá'ºêòè         Íå âïëèâàº                                                                          

íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ)      Íå âïëèâàº                                                                         

íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå          Íå âïëèâàº                                                                                        

10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ àáî 

áåçïå÷íîãî çàõîðîíåííÿ

Ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè âèðîáíèöòâà çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè 

"Ïðî â³äõîäè" ³ ²íñòðóêö³¿ ùîäî ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÑÂÏ "ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÏËÎÂ² ÌÅÐÅÆ²"

ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ". Çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ òà íîìåíêëàòóðè â³äõîä³â íå î÷³êóºòüñÿ.

11. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ Çã³äíî ç ÄÁÍ À.2.2-1-2003                                                                                   

12. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ ïåðåäáà÷åíà çã³äíî çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â 

Çàìîâíèêà ç óðàõóâàííÿì â ïîäàëüøîìó ãðîìàäñüêî¿ äóìêè 

Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ íàïðàâëÿòè ïðîòÿãîì 30 

êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ äàíî¿ çàÿâè äî 

ÒÎÂ "ÑÅÐÂ²Ñ-ÒÅÕÍÎÁÓÄ" (01042, ì. Êè¿â, âóë. Ñàïåðíå ïîëå, 5,

òåë. (044)-528-03-94)                                                                                           
(àäðåñà, òåëåôîí ³ ÷àñ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó ³ ÎÂÍÑ, ïîäà÷³ ïðîïîçèö³é)

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî êîìïëåêñíî¿ çàáóäîâè ì³êðîðàéîí³â VI, VII, VIII, IX, X,

XIII áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî æèòëîâîãî ðàéîíó íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè (íàâïðîòè ïåðåòèíó ç
ïðîñïåêòîì Âàñèëÿ Ïîðèêà) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Â ñêëàä³ ïðîåêòîâàíî¿ çàáóäîâè ïåðåäáà÷åíî: 72 æèòëîâèõ áóäèíê³â ïîâåðõîâ³ñòþ 13-25
ïîâåðõ³â ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, äèòÿ÷èé äîøê³ëüíèé çàêëàä
íà 160 ì³ñöü, äèòÿ÷èé äîøê³ëüíèé çàêëàä íà 160 ì³ñöü ç ïî÷àòêîâîþ øêîëîþ, çàãàëüíîîñâ³òíÿ
øêîëà, òîðã³âåëüíèé öåíòð, öåðêâà, â³äêðèò³ àâòîñòîÿíêè çàãàëüíîþ ì³ñòê³ñòþ 914 ìàøèíîì³ñöü.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî êîìïëåêñíèé áëàãîóñòðîé òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ ç âëàøòóâàííÿì
äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, ìàéäàí÷èê³â äëÿ çàíÿòü ñïîðòîì, äëÿ â³äïî÷èíêó äîðîñëèõ òà äëÿ
ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ö³ëåé.Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü êâàðòèð —18 742 êâ.; âáóäîâàí³ íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ
S = 26 479,0 ì2.

²íæåíåðíå çàáåçïå÷åííÿ îá'ºêòà (âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çóâàííÿ, òåïëîïîñòà÷àííÿ,
åëåêòðîïîñòà÷àííÿ) — â³ä ì³ñüêèõ ìåðåæ çã³äíî ç ÒÓ.

Äæåðåëàìè âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà º â³äêðèò³
àâòîñòîÿíêè (ÄÂÇ àâòîìîá³ë³â), âåíòèëÿö³éí³ âèòÿæí³ ñèñòåìè â³ä êóõîíü äèòÿ÷èõ ñàäê³â, øêîëè,
çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òîðã³âåëüíîãî öåíòðó. ßê äæåðåëî çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè
îá'ºêò õàðàêòåðèçóºòüñÿ òàêèìè âèêèäàìè: îêñèäè àçîòó, îêñèä âóãëåöþ, âóãëåâîäí³ ãðàíè÷í³,
ä³îêñèä ñ³ðêè, àì³àê, ñàæà, áåíç(à)ï³ðåí, íàòð³þ ã³äðîîêñèä, àêðîëå¿í â íåçíà÷í³é ê³ëüêîñò³,
ïàðíèêîâ³ ãàçè (ìåòàí, ä³îêñèä âóãëåöþ). Êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó
ïîâ³òð³ íå ïåðåâèùóþòü íîðìàòèâ³â ÃÄÊ.

Ïîâåðõíåâ³ ñòîêè â³äâîäÿòüñÿ â ìåðåæó ì³ñüêî¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ çã³äíî ç ÒÓ, ñòîêè ç
àâòîñòîÿíîê ïîïåðåäíüî ïðîõîäÿòü î÷èñòêó íà çàïðîåêòîâàíèõ î÷èñíèõ ñïîðóäàõ.

Âñ³ âèäè â³äõîä³â (ÒÏÂ, â ò.÷. ðåñóðñ îö³íí³ êîìïîíåíòè; â³äïðàöüîâàí³ ëþì³íåñöåíòí³ ëàìïè;
îñàä ç î÷èñíèõ ñïîðóä äîùîâèõ ñòîê³â òîùî) ï³äëÿãàþòü óòèë³çàö³¿ â³äïîâ³äíî ç äîãîâîðàìè ³ç
ñïåö³àë³çîâàíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.

Â³äãóêè ãðîìàäÿí ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèéìàþòüñÿ íà ïðîòÿç³ 2-õ òèæí³â ç äíÿ âèõîäó
ïóáë³êàö³¿ ç 9.00 äî 18.00 çà àäðåñîþ: âóë. Ìèõàéë³âñüêà, 18-â, òåë. (044) 209-93-30.

01.09.2016 î 16.20 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì.Êèºâà (ì.Êè¿â, âóë. Ïåòðà

Áîëáî÷àíà, 8, êîðïóñ 1 ñóääÿ Îãóðöîâ Î.Ï.) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é

ñïðàâ³ ¹ 826/6542/16 çà ïîçîâîì ÔÎÏ Áàñîâ Å.Î. äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ñêàñóâàííÿ

ï. 1 ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.03.2016 ¹237/237.

07.09.2016 î 09.30 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà ( ì. Êè¿â,

âóë. Ïåòðà Áîëáî÷àíà, 8, êîðïóñ 1 ñóääÿ Êîáèëÿíñüêèé Ê.Ì.) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ â

àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/6910/16 çà ïîçîâîì ÔÎÏ Êóðåíîâñüêîãî Î.Ì. äî Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ñêàñóâàííÿ ï. 1 òà 7 ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.03.2016 ¹237/237.
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- íåîáõ³äí³ñòü áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â;
- òåðì³íè ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ó ðàç³ íåóñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåííÿ éîãî óìîâ.
Ó ðàç³ íåóñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì 37 (òðèäöÿòè ñåìè) äí³â ç

äíÿ íàïðàâëåííÿ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó íà àäðåñó ²íâåñòîðà, çàçíà÷åíó â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³, ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî ðîç³ðâàííÿ, äîãîâ³ð áóäå ââàæàòèñü ðîç³ðâàíèì.

3.11.3. Ó ðàç³ óñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ²íâåñòîð ëèñòîì ïîâ³äîìëÿº
Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó ïðî âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü òà íàäàº ³íôîðìàö³þ ç êîï³ÿìè ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â
ïðî ôàêòè÷íå âèêîíàííÿ ðîá³ò çã³äíî ç óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

3.11.4. Çàìîâíèê ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ íàäàº Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó ï³äòâåðäæåííÿ âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì
çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 3.11.3 ïóíêòó 3.11 öüîãî îãîëîøåííÿ.

3.12. ²íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì âñòàíîâëþþòüñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà íåíàëåæíå âèêîíàííÿ àáî íåâèêîíàííÿ
²íâåñòîðîì ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü, ó òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî:

- âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî îáëàøòóâàííþ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ç ïîðóøåííÿì ñòðîê³â, âèçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 2.7
öüîãî îãîëîøåííÿ, âèìîã áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â ³ ïðàâèë òà çàòâåðäæåíèõ ïðîåêòíèõ ð³øåíü
— øòðàô ó ðîçì³ð³ 10% (äåñÿòè â³äñîòê³â) â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ îáëàøòóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ íà êîðèñòü
Çàìîâíèêà;

- íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ â ïóíêòàõ 1.7, 1.9 öüîãî îãîëîøåííÿ —
øòðàô ó ðîçì³ð³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ îáëàøòóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ íà êîðèñòü Çàìîâíèêà;

- íåâèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â ïî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò, ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ)
ðîá³ò, à òàêîæ íåâèêîíàííÿ îáîâ'ÿçêó, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 3.4 öüîãî îãîëîøåííÿ — ïåíÿ ó ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿
îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ íà êîðèñòü Çàìîâíèêà
ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò/Çàìîâíèêà.

4. Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñó:
4.1.Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà íàéá³ëüø åôåêòèâíó ðåàë³çàö³þ

³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.
4.2. Ó÷àñíèê ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³, çîêðåìà, íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà

³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

5. Îñíîâíèé êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó:
Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ðîçì³ðó ïëàòåæó íà óòðèìàííÿ òà ðîçâèòîê òåðèòîð³¿ ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî

ïàðêó "Ïàðòèçàíñüêà ñëàâà", ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 3.4 öüîãî îãîëîøåííÿ.

6. Äîäàòêîâ³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ:
6.1. Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî âàðòîñò³ ðîá³ò, âèçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1.7 öüîãî îãîëîøåííÿ.
6.2. Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ðîçì³ðó âíåñêó íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
6.3. Íàéá³ëüø âèã³äíà òà íàä³éíà ñõåìà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó.
6.4. Íàéá³ëüøà ÷àñòêà âëàñíèõ êîøò³â, ùî âêëàäàþòüñÿ ó÷àñíèêîì ó ô³íàíñóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.
6.5. Íàä³éí³ñòü ó÷àñíèêà, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïðåäñòàâëåíî¿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³.
6.6. Íàéêðàù³ óìîâè âèêîðèñòàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

7. Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íå äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³:
7.1. Âèçíàí³ áàíêðóòàìè, àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî.
7.2. Çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿ (ïðèïèíåííÿ).
7.3. Ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðåáóâàº â ïîäàòêîâ³é çàñòàâ³ àáî íà öå ìàéíî íàêëàäåíî àðåøò.
7.4. Ìàþòü ïðîñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü ó ñïëàò³ ïîäàòê³â, çáîð³â (îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â).
7.5. Íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ïîâ'ÿçàí³

ç îñîáàìè, ùî íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî
³íøèõ äîãîâîð³â, ÿê³ áóëè ï³äïèñàí³ ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

8. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó âèäàºòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36,
ê³ì. 620, òåë.: 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00) ïðîòÿãîì 15 (ï'ÿòíàäöÿòè)
äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ïðè íàÿâíîñò³ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì ðåºñòðàö³éíîãî
âíåñêó. Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

9. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó îñîáèñòî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèõ îñ³á
ïðîòÿãîì 15 (ï'ÿòíàäöÿòè) äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36,
ê³ì. 620, òåë.: 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00). Äåíü îïóáë³êóâàííÿ
îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

10. Çà îòðèìàííÿì ðîç'ÿñíåíü òà äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ:
01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë.: 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00
äî 16.00).

11. Ó ðàç³ çì³íè äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó÷àñíèêó êîíêóðñó â îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó íàäñèëàºòüñÿ
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî äàòó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

ÐÅÊËÀÌÀ
2 ñåðïíÿ 2016 ð.

¹81(4851)
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ÎÃÎËÎØÓª ÏÐÎÄÎÂÆÅÍÍß ÏÎØÓÊÓ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊ²Â  ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÑÒ²,

ÿê³ ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ äî ñêëàäó ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é ì³æðåã³îíàëüíèõ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè

Ìåòà: îáðàòè ïðåäñòàâíèê³â â³ä ãðîìàäñüêîñò³, çäàòíèõ ïðîôåñ³éíî âèêîíóâàòè ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåí³â ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é ì³æðåã³îíàëüíèõ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â

Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè, à ñàìå ïî äâ³ êàíäèäàòóðè äî ñêëàäó ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é Äåïàðòàìåíòó ê³áåðïîë³ö³¿ òà Äåïàðòàìåíòó ïîë³ö³¿ îõîðîíè.

ßêùî Âè ìàºòå áåçäîãàííó ðåïóòàö³þ,âèñîê³ ïðîôåñ³éí³ òà ìîðàëüí³ ÿêîñò³, ñóñï³ëüíèé àâòîðèòåò,òà âèÿâèëè áàæàííÿ ñòàòè ÷ëåíîì ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ ì³æðåã³îíàëüíèõ

òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè ó ïîðÿäêó,âèçíà÷åíîìó ñò.51 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ",ïðîñèìî Âàñ äî 29 ñåðïíÿ 2016 ðîêó (âêëþ÷íî)

ïîäàòè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, êàá. 111 (êàíöåëÿð³ÿ) òàê³ äîêóìåíòè:

1. Âëàñíîðó÷íî íàïèñàíà çàÿâà äîâ³ëüíî¿ ôîðìè (çàçíà÷èòè íàäàííÿ îñîáîþ çãîäè íà íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò

ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ").

2. Êñåðîêîï³þ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè (1 — 2 ñòîð³íêè òà ñòîð³íêà ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî îñòàííº ì³ñöå ïðîæèâàííÿ êàíäèäàòà).

3. Àâòîá³îãðàô³ÿ.

4. Êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó.

5. Êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè (çà íàÿâíîñò³).

6. Õàðàêòåðèñòèêà ç ì³ñöÿ ðîáîòè (çà íàÿâíîñò³).

7. Ðåêîìåíäàö³¿ (çà íàÿâíîñò³).

Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 202-70-89.

²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè (01024, ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ,4)
1) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòà ¹ 114 íà 1-îìó ïîâåðñ³ àäì³í. êîðïóñó (ë³òåðà "À"); Ïëîùà îðåíäè: 31,9 êâ.ì.
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³( á³ëüø ÿê 50 êâ.ì);
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 30.04.2016ð.— 282 490,00 ãðí. Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01601, ì Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ, 4, ê³ìí.

¹ 125. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïî òåë.: 256-25-58; 256-24-09. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè, áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

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. Áðàòèñëàâñüêà, 14-á, ï³äâàë, çàãàëüíà ïëîùà —
116,00 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — âåòåðèíàðíà ë³êàðíÿ òà ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 1 510 600,00 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà
ïëàòà (áåç ÏÄÂ) —15 167,85 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ,
ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü
ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).
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Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìå-
òà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà çà 1

êâ. ì ó ãðí
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ"
(ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11)

1 ï³äâàë âóë. Â. Íåñòàé-
êà, 1/18 86,50 Ðîçì³ùåííÿ ìàãàçèíó ç

ïðîäàæó äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 29.02.2016

7% 71,01 6142,50
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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 49004
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²
Óïðîäîâæ ëèïíÿ â ì³ñò³ äåìîíòîâàíî áëèçüêî ñîòí³ 
íåçàêîííèõ ÌÀÔ³â
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ï³äïðèºìñòâî 
«Êè¿âáëàãîóñòð³é» óïðîäîâæ ïåð-
øèõ äâàäöÿòè äí³â ëèïíÿ ðîç³áðà-
ëî 101 íåçàêîííó òèì÷àñîâó ñïî-
ðóäó çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïîíàä
÷îòèðè òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ ìåòð³â.
Çîêðåìà íàéá³ëüøîþ ç ïðèáðàíèõ
îá’ºêò³â âèÿâèëàñü íèçêà íåëåãàëü-
íèõ ðîëåòíèõ ðÿä³â íà ðèíêàõ á³-
ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî «Ñâÿòîøèí» òà
íà âóëèö³ Ñàäîâ³é ó Æóëÿíàõ. Ëè-
øå ö³ äâ³ äåìîíòîâàí³ îäèíèö³
(îáèäâà ðèíêè) ì³ñòèëè ê³ëüêà äå-
ñÿòê³â ðîëåò³â, âëàñíèêè ÿêèõ íå
ìàëè äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â, ó òî-
ìó ÷èñë³ é íà îðåíäó çàéìàíèõ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

Ñåðåä ³íøèõ âåëèêèõ ðîç³áðà-
íèõ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä — íåëå-
ãàëüíèé ìàãàçèí íà ïðîñïåêò³
Ïðàâäè, 100, òðè êîìåðö³éí³ ïà-
â³ëüéîíè íà ïðîñïåêò³ Âàòóò³íà,
52, äâà ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëåí³
ïàâ³ëüéîíè íà ïðîñïåêò³ Ïåðå-
ìîãè, 142, «íàëèâàéêà» íà âóëè-

ö³ Ðàéäóæí³é, 4, òîðãîâåëüíèé
ðÿä ³ç ñîðîêà ðîëåò³â íà Ìîñêîâ-
ñüê³é ïëîù³ òà íåçàêîííèé ìàãà-
çèí ³ç ïðîäàæó àëêîãîëüíèõ íà-
ïî¿â, ùî íà âóëèö³ ßðîñëàâà Ãàøå-
êà, 10.

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü äåìîíòîâà-
íèõ óïðîäîâæ ïåðøèõ øåñòè ç ïî-

ëîâèíîþ ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðî-
êó íåçàêîííèõ ñïîðóä ñêëàäàº 1140
îäèíèöü.

Îêð³ì äåìîíòàæíèõ áðèãàä êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿â-
áëàãîóñòð³é», äî ðîá³ò òàêîæ áóëî
çàëó÷åíî ïðåäñòàâíèê³â ñóáï³ä-
ðÿäíèõ îðãàí³çàö³é �

Ó Êèºâ³ çàïðîâàäÿòü äðóãó «Çåëåíó õâèëþ»

Ó Â²ÂÒÎÐÎÊ, 2 ñåðïíÿ, ðåæèì «Çå-
ëåíà õâèëÿ» çàïðàöþº â òåñòîâî-
ìó ïîðÿäêó íà äâîõ ìàðøðóòàõ:
âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà —
âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, ùî âêëþ÷àº

17 ñâ³òëîôîðíèõ îá’ºêò³â, òà âóë.
Æèëÿíñüêà — âóë. Àíòîíîâè÷à, äå
18 ñâ³òëîôîðíèõ îá’ºêò³â. Äëÿ áåç-
ïåðåðâíîãî ðóõó çà äàíèìè ìàð-
øðóòàìè âîä³ÿì íåîáõ³äíî äîòðè-

ìóâàòèñü øâèäê³ñíîãî ðåæèìó 
35-45 êì/ãîä.

Òàêèì ÷èíîì ÊÏ «Êè¿âäîðñåð-
â³ñ» ïðîäîâæóº â³äïðàöüîâóâàòè
ðåæèì êîîðäèíîâàíîãî êåðóâàí-
íÿ ñâ³òëîôîðàìè «Çåëåíà õâèëÿ».

Íàãàäàºìî, 2 ëèïíÿ ñòîëè÷í³
ñâ³òëîôîðè çàïðàöþâàëè ó ðåæè-
ì³ «Çåëåíà õâèëÿ» íà ä³ëÿíö³: 
áóëüâ.Òàðàñà Øåâ÷åíêà—áóëüâ.Ëå-
ñ³ Óêðà¿íêè — âóë. Ê³êâ³äçå.

«Íàðàç³ ìè ïðîäîâæóºìî òåñ-
òóâàòè ðåæèì «Çåëåíà õâèëÿ» íà
ïîïåðåäíüîìó ìàðøðóò³, âèâ÷à-
ºìî òðàíñïîðòí³ ïîòîêè òà âíîñè-
ìî íåîáõ³äí³ êîðåêòèâè äî ðîáî-
òè ñâ³òëîôîð³â. Ñüîãîäí³ ìîæåìî
êîíñòàòóâàòè, ùî ïðîïóñêíà ñïðî-
ìîæí³ñòü íà äàíîìó ìàðøðóò³
çá³ëüøèëàñü íà 10 â³äñîòê³â»,—
ï³äñóìóâàâ äèðåêòîð ÊÏ «Êè¿â-
äîðñåðâ³ñ» Â³êòîð ×åðí³é �

Êè¿âðàäà øóêàº ó÷àñíèê³â 
ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é
ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ì³ñüêà ðàäà îãîëîøóº
ïðîäîâæåííÿ ïîøóêó ïðåäñòàâ-
íèê³â ãðîìàäñüêîñò³, ÿê³ ìîæóòü
áóòè âêëþ÷åí³ äî ñêëàäó ïîë³öåé-
ñüêèõ êîì³ñ³é ì³æðåã³îíàëüíèõ òå-
ðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Íàö³îíàëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè.

Ìåòà: îáðàòè ïðåäñòàâíèê³â
â³ä ãðîìàäñüêîñò³, çäàòíèõ ïðî-
ôåñ³éíî âèêîíóâàòè ïîâíîâàæåí-
íÿ ÷ëåí³â ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é
ì³æðåã³îíàëüíèõ òåðèòîð³àëüíèõ
îðãàí³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà-
¿íè, à ñàìå: ïî äâ³ êàíäèäàòóðè äî
ñêëàäó ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é Äåïàð-
òàìåíòó ê³áåðïîë³ö³¿ òà Äåïàðòà-
ìåíòó ïîë³ö³¿ îõîðîíè.

ßêùî âè ìàºòå áåçäîãàííó ðå-
ïóòàö³þ, âèñîê³ ïðîôåñ³éí³ òà ìî-
ðàëüí³ ÿêîñò³, ñóñï³ëüíèé àâòîðè-
òåò,òà âèÿâèëè áàæàííÿ ñòàòè ÷ëå-
íîì ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ ì³æðå-
ã³îíàëüíèõ òåðèòîð³àëüíèõ îðãà-
í³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè
ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ñò. 51 Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíó
ïîë³ö³þ», ïðîñèìî âàñ äî 29 ñåðï-
íÿ 2016 ðîêó (âêëþ÷íî) ïîäàòè äî
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà àäðå-
ñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, êàá. 111
(êàíöåëÿð³ÿ), òàê³ äîêóìåíòè:

1. Âëàñíîðó÷íî íàïèñàíó çàÿâó
äîâ³ëüíî¿ ôîðìè (çàçíà÷èòè íà-
äàííÿ îñîáîþ çãîäè íà îáðîáêó
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â³äïîâ³äíî
äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ»).

2. Êñåðîêîï³þ ïàñïîðòà ãðîìà-
äÿíèíà Óêðà¿íè (1 — 2 ñòîð³íêè òà
ñòîð³íêó ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî îñòàí-
íº ì³ñöå ïðîæèâàííÿ êàíäèäàòà).

3. Àâòîá³îãðàô³þ.
4. Êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó.
5. Êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè (çà

íàÿâíîñò³).
6. Õàðàêòåðèñòèêó ç ì³ñöÿ ðî-

áîòè (çà íàÿâíîñò³).
7. Ðåêîìåíäàö³¿ (çà íàÿâíîñò³).
Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 

202-70-89 �

Öüîãîð³÷ â ñòîëèö³ îíîâëÿòü 188 ì³æêâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â 
òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é
Ó ÑÒÎËÈÖ² òðèâàþòü çàõîäè ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ì³æêâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â òà ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. Çà äàíèìè ÊÊ «Êè-
¿âàâòîäîð», ðîáîòè âèêîíóþòüñÿ â ðàì-
êàõ â³äïîâ³äíî¿ ïðîãðàìè, ÿêà ñòàðòóâà-
ëà â ì³ñò³ òîð³ê.

Íàðàç³ ðåìîíòóþòüñÿ 19 îá’ºêò³â ì³ñ-
òà, çîêðåìà, íà âóë. Äóáðîâèöüê³é, 3, 5, 7,
âóë. Ì³ëþòåíêà, 40/16, ïðîñï. Ë³ñîâîìó,
18, 20, âóë. Âåðåñíåâ³é, 26/28, âóë. Ðîñ³é-
ñüê³é (íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë. Õàðê³âñüêå øî-
ñå äî âóë. Ãîðë³âñüêî¿), ïðîñï. Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó, 112-114, âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâ-
ñüêîãî, 34/1-34-à. Êð³ì òîãî, ïðîõîäèòü
ðåêîíñòðóêö³ÿ ïðîñï. Ïåðåìîãè òà âóë.
Âàñèëüê³âñüêî¿.

Çàãàëîì öüîãîð³÷ çàïëàíîâàíî ðåìîíò
íà 188 îá’ºêòàõ ó âñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³ �

Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç çàêðèëè 
äëÿ ïàðêóâàííÿ

ÍÀ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÑÜÊÎ-
ÌÓ óçâîç³ âñòàíîâèëè
áåòîíí³ íàï³âñôåðè-îá-
ìåæóâà÷³, ÿê³ â³äòåïåð
çàâàæàòèìóòü íåçàêîí-
íîìó çà¿çäó òà ïàðêó-
âàííþ àâòîìîá³ë³â íà
ï³øîõ³äí³é ä³ëÿíö³.

ßê â³äîìî, ùå ê³ëü-
êà ðîê³â òîìó òóò â³ä-
êðèëè ñïåö³àëüíó äî-
ð³æêó äëÿ âåëîñèïåäèñ-
ò³â, àëå íåâäîâç³ âîíà
ïåðåòâîðèëàñÿ íà ïàð-
êîâêó äëÿ ìàøèí.

«Ï³øîõ³äíà ÷àñòèíà íà Âîëîäèìèðñüêîìó óçâîç³ º äóæå âóçüêîþ, à
ïàðêóâàííÿ àâòî çìóøóº ëþäåé áóêâàëüíî ïðèòèñêàòèñü äî îãîðîæ³,
ùî òèì÷àñîâî âñòàíîâëåíà íà ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ Ïîøòîâî¿ ïëîù³. Íà-
ÿâí³ñòü íàï³âñôåð óíåìîæëèâèòü õàîòè÷íå ïàðêóâàííÿ àâò³âîê ó öüî-
ìó ì³ñö³ òà çàáåçïå÷èòü êîìôîðò äëÿ ïåðåõîæèõ ³ ïàñàæèð³â, ÿê³ êî-
ðèñòóþòüñÿ çóïèíêîþ íàçåìíîãî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó «Ïîøòî-
âà ïëîùà», — íàãîëîñèâ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ìàéçåëü �

Ï³äðîçä³ëè ÄÑÍÑ Óêðà¿íè âðÿòóâàëè 
19 îñ³á òà ë³êâ³äóâàëè 2 òèñ. 630 ïîæåæ
ÌÈÍÓËÎÃÎ òèæíÿ (ç 25.07 äî
31.07) ï³äðîçä³ëè ÄÑÍÑ Óêðà¿íè
çä³éñíþâàëè âè¿çäè äëÿ ïðîâå-
äåííÿ çàõîä³â ³ç çàïîá³ãàííÿ íàä-
çâè÷àéíèì ñèòóàö³ÿì, îïåðàòèâ-
íîãî ðåàãóâàííÿ íà ïîä³¿ òà ë³êâ³-
äàö³¿ ¿õ íàñë³äê³â, ãàñ³ííÿ ïîæåæ,
ïðîâåäåííÿ ³íøèõ ðÿòóâàëüíèõ
çàõîä³â.

Â³ä ïî÷àòêó òèæíÿ çàðåºñòðî-
âàíî á³ëüøå 3 òèñÿ÷ íàäçâè÷àé-
íèõ ïîä³é, ó ðåçóëüòàò³ âæèòèõ çà-
õîä³â âðÿòîâàíî 38 îñ³á.

Ë³êâ³äîâàíî 2 òèñ. 630 ïîæåæ,

âðÿòîâàíî 19 îñ³á òà íå äîïóùå-
íî çíèùåííÿ âîãíåì 346 áóä³âåëü
³ 35 îä. òåõí³êè. Íà ïîæåæàõ çàãè-
íóëà 21 îñîáà, îð³ºíòîâí³ çáèòêè,
çà îïåðàòèâíèìè äàíèìè, ñòàíî-
âëÿòü 3 ìëí 779 òèñ. ãðí.

Óïðîäîâæ òèæíÿ ï³ðîòåõí³÷-
íèìè ï³äðîçä³ëàìè ÄÑÍÑ çä³éñ-
íåíî 222 âè¿çäè, ó õîä³ ÿêèõ âè-
ÿâëåíî, âèëó÷åíî òà çíèùåíî 
1 òèñ. 800 âèáóõîíåáåçïå÷íèõ ïðåä-
ìåò³â ÷àñ³â ìèíóëèõ â³éí.

Íà âîäíèõ îá’ºêòàõ çàãèíóëî 
55 îñ³á �
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