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ÓÃÎÄÀ äàº ìîæëèâ³ñòü êèÿíàì
ñêîðèñòàòèñÿ ìåõàí³çìîì â³ä-
øêîäóâàííÿ êðåäèò³â, óçÿòèõ íà
ïðîâåäåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ
çàõîä³â ó áóäèíêó, à ñàìå: ðåêîí-
ñòðóêö³þ ñèñòåì âîäîïîñòà÷àííÿ,
çàì³íó â³êîí íà åíåðãîçáåð³ãà-
þ÷³, óòåïëåííÿ ñò³í, îñâ³òëåííÿ
ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ,
çàì³íó äâåðåé òà ðåìîíò ïîêð³-
âåëü òîùî.

«Öå ïîëîæåííÿ çàêëàäàº ìå-
õàí³çì â³äøêîäóâàííÿ ç ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó 30% ò³ëà êðåäèò³â íà
ïðîâåäåííÿ òåðìîìîäåðí³çàö³¿
òà óòåïëåííÿ áàãàòîêâàðòèðíèõ
áóäèíê³â. Ò³ëî êðåäèòó, ÿêèé â³çü-
ìóòü ëþäè äëÿ öèõ ö³ëåé, áóäå

ïîâåðíóòî íà 60-70%. Ïðîãðàìà
ïåðåäáà÷àº, ùî 40% ò³ëà êðåäèòó
â ÷àñòèí³ âàðòîñò³ ìàòåð³àë³â òà
îáëàäíàííÿ â³äøêîäîâóº Äåðæ-

àãåíòñòâî ç åíåð-
ãîåôåêòèâíîñò³, à
30% —Êè¿â»,—ïî-
â³äîìèâ çàñòóï-
íèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ïåòðî
Ïàíòåëåºâ.

Ïîñàäîâåöü çà-
çíà÷èâ, ùî áþäæåòîì ì³ñòà ïå-
ðåäáà÷åíî ùîð³÷íå âèä³ëåííÿ 
4 ìëí ãðí íà êîìïåíñàö³þ çäå-
øåâëåííÿ êðåäèò³â.

Öÿ ïðîïîçèö³ÿ àêòóàëüíà äëÿ
ìåøêàíö³â ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ.

Íàãàäàºìî, 7 ëèïíÿ 2016 ðî-
êó Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà ïîëîæåí-
íÿ ïðî ñòèìóëþâàííÿ âïðîâà-
äæåííÿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõî-
ä³â ó áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèí-
êàõ øëÿõîì â³äøêîäóâàííÿ ÷àñ-
òèíè êðåäèò³â.

Ïåòðî Ïàíòåëåºâ òàêîæ íàãà-
äàâ, ùî â ñòîëèö³ ä³þòü ìóí³öè-
ïàëüí³ ãðàíòè íà êðàùèé ïðîåêò
åíåðãîçáåðåæåííÿ ó áóäèíêàõ
ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ.

«Öüîãî ðîêó 62 êè¿âñüê³ áó-
äèíêè ñòàëè ¿õ ïåðåìîæöÿìè. Ðå-
çóëüòàòîì ïðîâåäåíèõ åíåðãî-
çáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â ìàº áóòè ìàê-
ñèìàëüíà åêîíîì³ÿ òà çíèæåííÿ
ñïîæèâàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â. Çà-
ãàëîì âàðò³ñòü âèêîíàííÿ ðîá³ò çà
ïðîåêòàìè ñòàíîâèòü á³ëüøå 30
ìëí ãðí, ç ÿêèõ ì³ñòî îïëà÷óº 20
ìëí, à ìåøêàíö³ çáèðàþòü êîø-
òè ó ðîçì³ð³ ïîíàä 10 ìëí.

Âäàëèé ïðèêëàä íàâîäèòü Ïåò-
ðî Îëåêñàíäðîâè÷. Òàê, íà Òðî-
ºùèí³ ìåøêàíöÿì çâè÷àéíî¿ «õðó-
ùîâêè» âäàëîñÿ çìåíøèòè îïëà-
òó çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ó äâà
ðàçè çàâäÿêè òåðìîìîäåðí³çà-
ö³¿.

Óñ³ áàæàþ÷³ âçÿòè ó÷àñòü ó ïðî-
ãðàì³ òåðìîìîäåðí³çàö³¿ áóäèí-

ê³â ìîæóòü çâåðòàòèñü äî Äåïàð-
òàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ÊÌÄÀ (âóë. Æè-
òîìèðñüêà, 15À).

Òàêîæ ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ óãî-
äè ïîâ³äîìèëè, ùî ó ñòîëèö³ íå-
çàáàðîì ç’ÿâèòüñÿ «ãàðÿ÷à ë³í³ÿ»
ç ïðèâîäó ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ.

Ä³àíà Êîðñà-
êàéòå, êåð³âíèê
Ïðîåêòó USAID
«Ìóí³öèïàëüíà
åíåðãåòè÷íà ðå-
ôîðìà â Óêðà¿í³»:

«Ïðîåêò USAID
«Ìóí³öèïàëüíà åíåðãåòè÷íà ðå-
ôîðìà» ï³äòðèìóº âñ³ íàïðÿìêè ä³-
ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ åíåðãîåôåêòèâ-
íîñò³. Òàêîæ ìè çàïóñêàºìî «ãà-
ðÿ÷ó ë³í³þ», êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ
áóäå áåçêîøòîâíèì äëÿ ñïîæè-
âà÷³â æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã. Óñ³õ îõî÷èõ êîíñóëüòóâàòè-
ìóòü ùîäî ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ, à òà-
êîæ ç ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðî-
âåäåííÿì åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ çà-
õîä³â ó áóäèíêó».

Ïëàíóºòüñÿ, ùî «ãàðÿ÷à ë³í³ÿ»
ïðèéìàòèìå äçâ³íêè âæå ç íà-
ñòóïíîãî ïîíåä³ëêà. ¯¿ òåëåôîí-
íèé íîìåð ìîæíà áóäå ä³çíàòèñü
íà ñàéò³ ÊÌÄÀ �

Êèÿíàì êîìïåíñóþòü âèòðàòè
íà òåðìîìîäåðí³çàö³þ
� Ì³ñüêà âëàäà äîïîìîæå ì³ñòÿíàì çá³ëüøèòè åíåðãîåôåêòèâí³ñòü æèòëà

Ó÷îðà Äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ÊÌÄÀ òà äåðæàâí³ áàíêè «Îùàäáàíê»
òà «Óêðãàçáàíê» ï³äïèñàëè óãîäó ïðî ñï³âïðàöþ.
Äîêóìåíò ïåðåäáà÷àº â³äøêîäóâàííÿ ÷àñòèíè
êðåäèò³â, óçÿòèõ ìåøêàíöÿìè Êèºâà íà âïðîâà-
äæåííÿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó áàãàòîêâàð-
òèðíèõ áóäèíêàõ.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷íî¿ âëàäè, «Îùàäáàíêó» òà «Óêðãàçáàíêó» ï³äïèñàëè â ìåð³¿ óãîäó, ùî ïåðåäáà÷àº â³äøêîäóâàííÿ ÷àñòèíè êðåäèò³â, óçÿòèõ êèÿíàìè íà
âïðîâàäæåííÿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíêàõ
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Ó «Êè¿âçåëåíáóä³» —
íîâèé êåð³âíèê

Íèì ñòàâ Ìèõàéëî Íàêîíå÷íèé. Â³äïî-

â³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ìåð ñòî-

ëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî 13 ëèïíÿ 2016 ðî-

êó çà ¹ 679.Ó ïîíåä³ëîê çàñòóïíèê ãî-

ëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ îô³ö³éíî

ïðåäñòàâèâ ñï³âðîá³òíèêàì ÊÎ «Êè¿âçå-

ëåíáóä» íîâîãî êåð³âíèêà. Ï³ä ÷àñ ïðå-

çåíòàö³¿ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ îêðåñëèâ êîí-

öåïòóàëüí³ ï³äõîäè â óïðàâë³íí³ çåëå-

íèì ãîñïîäàðñòâîì, íàãîëîñèâ íà íå-

îáõ³äíîñò³ çëàãîäæåíî¿ êîìàíäíî¿ ðî-

áîòè òà ÷³òêîìó âèçíà÷åíí³ ïð³îðèòå-

ò³â.

Ó ñâîþ ÷åðãó, Ìèõàéëî Íàêîíå÷íèé

ïîäÿêóâàâ çà äîâ³ðó, ïîñòàâèâ íîâ³ çà-

äà÷³ äèðåêòîðàì ÊÏ ÓÇÍ³â ³ç âïåâíå-

í³ñòþ â äîñÿãíåíí³ ïë³äíèõ ðåçóëüòàò³â

äëÿ ãðîìàäè ì³ñòà.

Ó òåñòîâîìó ðåæèì³ ÊÏ
«Êè¿âì³ñüêñâ³òëî» 
âñòàíîâèëî 
40 ñâ³òëîä³îäíèõ 
ñâ³òèëüíèê³â

Ó ðàìêàõ åêñïåðèìåíòó ïðàö³âíèêè ÊÏ

«Êè¿âì³ñüêñâ³òëî» âñòàíîâèëè íîâ³ ñâ³ò-

ëîä³îäí³ ñâ³òèëüíèêè íà âóë. Âåëèê³é

Êèòà¿âñüê³é,äå ðîçòàøîâàíà äèòÿ÷à ã³ì-

íàç³ÿ. ßê ³íôîðìóþòü ó êîìóíàëüíîìó

ï³äïðèºìñòâ³, ïðîòÿãîì äíÿ åëåêòðî-

ìîíòåðè âñòàíîâèëè 40 ñâ³òèëüíèê³â.

Öèêë äîñë³äíî¿ åêñïëóàòàö³¿ ñâ³òëî-

ä³îäíèõ ñâ³òèëüíèê³â — íå ìåíøå 3000

ãîäèí, ï³ñëÿ ÷îãî ôàõ³âö³ âèì³ðþâàëü-

íî¿ ëàáîðàòîð³¿ ÊÏ «Êè¿âì³ñüêñâ³òëî»

çìîæóòü çðîáèòè âèñíîâêè ñòîñîâíî ¿õ-

íüî¿ ÿêîñò³.

Ó ïëàíàõ ÊÏ «Êè¿âì³ñüêñâ³òëî» —

ïîøóê øëÿõ³â çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíîãî

îñâ³òëåííÿ. Íàðàç³ ó ñòîëèö³ âæå âñòà-

íîâëåíî áëèçüêî 1500 ñâ³òëîä³îäíèõ

ñâ³òèëüíèê³â ï’ÿòäåñÿòè ÿê â³ò÷èçíÿíèõ,

òàê é ³íîçåìíèõ âèðîáíèê³â. Çà íîâèì

îáëàäíàííÿì âåäóòüñÿ ñïîñòåðåæåííÿ,

âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äí³ñòü íîðìàì îñ-

â³òëåíîñò³, ùî äîçâîëÿº âèä³ëèòè ò³ëü-

êè íàéêðàùèé ïðîäóêò, êîòðèé çàäî-

â³ëüíèòü óñ³ ïàðàìåòðè ÿê³ñíîãî îñâ³ò-

ëåííÿ âóëèöü ì³ñòà.

Âõ³ä/âèõ³ä íà ñòàíö³¿ 
«Çîëîò³ âîðîòà» 
íà Çîëîòîâîð³òñüêèé
ïðî¿çä â³äêðèþòü ï³ñëÿ
7 ñåðïíÿ

Âõ³ä/âèõ³ä íà Çîëîòîâîð³òñüêèé ïðî-

¿çä íà ñòàíö³¿ «Çîëîò³ âîðîòà» íå ïðà-

öþâàòèìå äî 7 ñåðïíÿ âêëþ÷íî. Òàê³

îáìåæåííÿ ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîäîâæåííÿì

ðîá³ò ³ç ïåðåêëàäàííÿ òåïëîâèõ ìåðåæ

ó öüîìó íàïðÿìêó òà ç ìåòîþ íåäîïó-

ùåííÿ òðàâìóâàííÿ ïàñàæèð³â ÷åðåç

ôàêòè÷íèé ñòàí òåðèòîð³¿ á³ëÿ âõîäó â

ìåòðî.

Íàãàäàºìî,ðàí³øå ôàõ³âö³ ÏÀÒ «Êè-

¿âåíåðãî» ïëàíóâàëè çàâåðøèòè çàõî-

äè äî 1 ñåðïíÿ.

Âèõ³ä íà âóë. Âîëîäèìèðñüêó ïðà-

öþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про внесення змін до рішення Київської міської 
ради від 19.06.2014 № 9/9 «Про затвердження Положення 

про постійні комісії Київської міської ради»
Рішення Київської міської ради № 566/566 від 7 липня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто!
герой Київ», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис!
ту», з метою забезпечення соціального захисту окремих членів територіальної громади міста Києва Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�додат�а�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�19.06.2014�№ 9/9�«Про�затвер-

дження�Положення�про�постійні��омісії�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради»�та�і�зміни:

1.1.�Частин��сьом��статті�5�розділ��II�ви�лас-

ти�в�та�ій�реда�ції:

«7.�Постійна��омісія�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�охорони�здоров’я�та�соціально о�за-

хист��вивчає,�попередньо�роз лядає,�бере

�часть���під отовці�та� от�є�прое�ти�рішень�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,�надає�виснов�и�та�ре�о-

мендації,�здійснює��онтроль�за�ви�онанням�рі-

шень�ради,�її�ви�онавчо о�ор ан��з�питань:

1)�охорони�здоров’я�(в�лючаючи�питання�ді-

яльності�за�ладів�охорони�здоров’я,�забезпе-

чення�населення�меди�о-санітарною�допомо-

 ою);

2)�соціально о�захист��населення�(в�лючаючи

питання�діяльності�за�ладів�соціально о�захис-

т��населення,�соціально о�захист��інвалідів,

ветеранів�війни,�сімей�ветеранів�війни,�осіб,

що�мають�особливі�засл� и�перед�Бать�івщи-

ною,�сімей�осіб,�я�і�за ин�ли�або�померли�вна-

слідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�інших��ш-

�оджень�здоров’я,�одержаних�під�час��часті��

Революції�Гідності,�ветеранів�праці,�осіб,�я�і

постраждали�внаслідо��Чорнобильсь�ої��атас-

трофи,���том��числі�в�питанні�поб�тово о�об-

сл� ов�вання);

3)�медично о�страх�вання;

4)�санітарно-епідемічно о�забезпечення�на-

селення;

5)�материнства�та�дитинства�(в�лючаючи�пи-

тання�соціально о�захист��дітей-сиріт�і�дітей,

я�і�залишилися�без�пі�л�вання�бать�ів,���ш�о-

лах-інтернатах,�дитячих�б�дин�ах,���том��чис-

лі�сімейно о�тип�,�осіб,�я�і�мають�вади���фі-

зичном��чи�роз�мовом��розвит���і�не�мож�ть

навчатися�в�масових�навчальних�за�ладах,�на-

дання� ромадянам�піль �на��тримання�дітей��

ш�олах-інтернатах,�а�та�ож�щодо�оплати�хар-

ч�вання�дітей���ш�олах�( р�пах�з�подовженим

днем);

6)�зайнятості�населення�та�заходів�щодо�со-

ціально о�захист��населення�від�безробіття;

7)�соціально о�захист��працівни�ів� ал�зі�охо-

рони�здоров’я�та�соціально о�захист��населен-

ня».

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

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�за-

безпечити�офіційне�оприлюднення�цьо о�рі-

шення�шляхом�оп�блі��вання��� азеті�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Рішення�набирає�чинності�з�дня�йо о�офі-

ційно о�оприлюднення.

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

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

ди�з�питань�ре ламент��та�деп�татсь�ої�ети�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про створення тимчасової 
контрольної комісії щодо 

перевірки дотримання законності 
при проведенні робіт на об’єктах, 

що мають статус пам’яток 
архітектури містобудування та історії 

місцевого значення та об’єктів культурної спадщини
Рішення Київської міської ради № 577/577 від 7 липня 2016 року

Відповідно до Конституції України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», стат!
ті 7 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 бе!
резня 2002 року № 371/1805 (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 19
грудня 2001 року № 154/314, рішенням Київської міської ради від 27 лютого 2003 року № 263/423), Регламен!
ту Київської міської ради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Створити�тимчасов���онтрольн���омісію

щодо�перевір�и�дотримання�за�онності�при

проведенні�б�дівельних�чи�ремонтних�робіт�на

об’є�тах,�що�мають�стат�с�пам’ято��архіте�т�-

ри�містоб�д�вання�та�історії�місцево о�значен-

ня.

2.�Затвердити�Персональний�с�лад�тимча-

сової��онтрольної��омісії�щодо�перевір�и�до-

тримання�за�онності�при�проведенні�б�дівель-

них�чи�ремонтних�робіт�на�об’є�тах,�що�мають

стат�с�пам’ято��архіте�т�ри�містоб�д�вання�та

історії�місцево о�значення,�з ідно�з�додат�ом

до�цьо о�рішення.

3.�Визначити,�що�завданнями�тимчасової

�онтрольної��омісії,��твореної�відповідно�до

п�н�т��1�цьо о�рішення,�є:

— збереження�пам’ято��архіте�т�ри�місто-

б�д�вання�та�історії�місцево о�значення���міс-

ті�Києві;

— перевір�а�існ�ючо о�стан�,�в�я�ом��пере-

б�вають�об’є�ти,�що�мають�стат�с�пам’ято��ар-

хіте�т�ри�містоб�д�вання�та�історії�місцево о

значення;

— припинення�б�дь-я�ої�неза�онної�діяль-

ності���сфері�ви�онання�б�дівельних�робіт�що-

до�об’є�тів,�що�мають�стат�с�пам’ято��архіте�-

т�ри�містоб�д�вання�та�історії�місцево о�зна-

чення.

4.�Визначити�термін�діяльності�тимчасової

�онтрольної��омісії�стро�ом�на�6�місяців�з�дня

її��творення.

5.�Тимчасовій��онтрольній��омісії,��твореній

відповідно�до�п�н�т��1�цьо о�рішення,�за�ре-

з�льтатами�своєї�роботи�подати�пропозиції�на

роз ляд�Київсь�ій�місь�ій�раді.

6.�Дор�чити�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої

ради�здійснювати�правове�та�матеріально-тех-

нічне�забезпечення�діяльності�тимчасової��он-

трольної��омісії,��твореної�відповідно�до�п�н�-

т��1�цьо о�рішення.

7.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в� а-

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

8.�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,�постійн���омісію�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань���льт�ри,�т�ризм��та�ін-

формаційної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�07.07.2016�№ 577/577

Перелік депутатів!членів тимчасової контрольної комісії щодо перевірки
дотримання законності при проведенні будівельних чи ремонтних робіт на
об’єктах, що мають статус пам’яток архітектури містобудування та історії

місцевого значення
Голова�тимчасової��онтрольної��омісії:

Сиротю��Юрій�Ми�олайович —�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради.�

Члени�тимчасової��онтрольної��омісії:

1.�Омельчен�о�Оле�сандр�Оле�сандрович —�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

2.�Поживанов�Оле�сандр�Михайлович —�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.�Пинзени��Олеся�Оле�сандрівна —�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

4.�Березниць�а�Людмила�Іванівна —�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

5.�Міщен�о�Оле�сандр�Гри орович —�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

6.�Маляревич�Олесь�Ві�торович —�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

7.�Назарен�о�Володимир�Ед�ардович —�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Про звернення Київської міської ради до Національної 
телекомпанії України та Організаційного комітету 

з підготовки та проведення в Україні у 2017 році 
пісенного конкурсу Євробачення!2017

Рішення Київської міської ради № 769/769 від 21 липня 2016 року
Відповідно до статті 25 та частини другої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Направити�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�до�Національної�теле�омпанії�У�раїни�та�Ор-

 анізаційно о��омітет��з�під отов�и�та�прове-

дення�в�У�раїні���2017�році�пісенно о��он��р-

с��Євробачення-2017�з ідно�з�додат�ом.

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

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

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

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

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

ційної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.07.2016�№ 769/769

Звернення
Київської міської ради до Національної телекомпанії України 

та Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні 
у 2017 році пісенного конкурсу Євробачення!2017

З�о ляд��на�проведення�відбор��міста�та�аре-

ни�для�під отов�и�і�проведення���2017�році�в

У�раїні�пісенно о��он��рс��Євробачення,�де-

п�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради�цією�заявою�під-

твердж�ють� отовність�міста�Києва�вист�пити

��ролі�міста- осподаря.

Деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради�запевняють,

що�Київсь�а�місь�а�рада�та�її�ви�онавчий�ор-

 ан —�Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація

при�лад�ть�ма�сим�м�з�силь�для�забезпечен-

ня�проведення�міжнародно о�пісенно о��он-

��рс��на�найвищом��рівні.�Ми�інформ�ємо,�що

місто�Київ�має�всі�необхідні�ор анізаційні�та�фі-

нансові�рес�рси,�а�та�ож�досвід�проведення

масштабних�міжнародних�заходів.

Врахов�ючи�те,�що�за�перше�півріччя�2016

ро���переви�онання�доходної�частини�бюдже-

т��становило�2,3�млрд� ривень,�деп�тати�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�заявляють,�що�місь�а�влада

має�достатній�фінансовий�рес�рс�для�забез-

печення�фінанс�вання�заходів�пісенно о��он-

��рс��та�для�створення�необхідної�місь�ої�ін-

фрастр��т�ри�європейсь�о о�рівня�відповідно

до�вимо �Європейсь�ої�мовної�спіл�и�(European

Broadcasting�Union).�Ми�повідомляємо,�що�під

час�внесення�змін�до�бюджет��за�підс�м�ами

9�місяців�2016�ро��,�а�та�ож�при�форм�ванні

бюджет��2017�ро���місь�а�влада�передбачить

необхідне�фінанс�вання�пісенно о��он��рс��Єв-

робачення-2017�відповідно�до�процед�р,�пе-

редбачених�чинним�за�онодавством�У�раїни.

Київський міський голова
В. Кличко

Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів
України щодо передбачення в державному бюджеті видатків на
плату за оренду бюджетними установами та організаціями, які
утримуються за рахунок державного бюджету, комунального

майна територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 724/724 від 14 липня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю
України — місто!герой Київ», Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», Бюджетного ко!
дексу України, рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280 «Про затвердження Поло!
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва», з метою підвищення ефективності функціо!
нування ринку оренди комунального майна територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Направити�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�до�Кабінет��Міністрів�У�раїни�щодо�перед-

бачення�в�державном��бюджеті�видат�ів�на�пла-

т��за�оренд��бюджетними��становами�та�ор-

 анізаціями,�я�і��трим�ються�за�рах�но��дер-

жавно о�бюджет�,��ом�нально о�майна�тери-

торіальної� ромади�міста�Києва�з ідно�з�додат-

�ом�1.
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2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення

в� азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хреща-

ти�».

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�14.07.2016�№ 724/724

Звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України 
щодо передбачення в державному бюджеті видатків на плату 

за оренду бюджетними установами та організаціями, які утримуються 
за рахунок державного бюджету, комунального майна територіальної 

громади міста Києва

Рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�21��віт-

ня�2015�ро���№ 415/1280�затверджено�Поло-

ження�про�оренд��майна�територіальної� ро-

мади�міста�Києва.�Додат�ом�3�до�цьо о�рішен-

ня�встановлено�Методи���розрах�н���оренд-

ної�плати�за�майно�територіальної� ромади�міс-

та�Києва,�я�е�передається�в�оренд�,�відповід-

но�до�я�ої�орендна�став�а�при�ви�ористанні

нер�хомо о�майна�для�розміщення�бюджетних

�станов�та�ор анізацій,�я�і��трим�ються�за�ра-

х�но��державно о�бюджет�,�становить�3%.

Врахов�ючи,�що�відповідно�до�попередньої

реда�ції�Положення�про�оренд��майна�тери-

торіальної� ромади�міста�Києва�від�22�верес-

ня�2011�ро���розмір�річної�орендної�плати�за

оренд��нер�хомо о�майна�для�бюджетних��с-

танов,�що��трим�ються�за�рах�но��місцево о�або

державно о�бюджетів,�становив�1� рн�на�рі�,

при�розробці�державно о�бюджет��на�2016�рі�

вищез адані�зміни�враховано�не�б�ло.�Та�,�до-

дато��№ 3�до�За�он��У�раїни�«Про�Державний

бюджет�У�раїни�на�2016�рі�» —�«Розподіл�ви-

дат�ів�Державно о�бюджет��У�раїни�на�2016

рі�»�не�передбачає�видат�ів�на�плат��за�орен-

д��бюджетними��становами�та�ор анізаціями,

я�і��трим�ються�за�рах�но��державно о�бю-

джет�,��ом�нально о�майна�територіальної� ро-

мади�міста�Києва.�Відповідно�ви�онання��мов

до оворів�оренди���питанні�внесення�орендної

плати�означеними�бюджетними��становами�є

неможливим.

З�метою�захист��інтересів�територіальної

 ромади�міста�Києва�Київсь�а�місь�а�рада�звер-

тається�з�проханням�врах�вати�положення�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�21��вітня�2015

ро���№ 415/1280�«Про�затвердження�Поло-

ження�про�оренд��майна�територіальної� ро-

мади�міста�Києва»�в�частині�встановлення

орендної�став�и�в�розмірі�3%�при�ви�ористан-

ні�нер�хомо о�майна�для�розміщення�бюджет-

них��станов�та�ор анізацій,�я�і��трим�ються�за

рах�но��державно о�бюджет�,�та�розробити

відповідний�за�онопрое�т�про�внесення�змін

до�За�он��У�раїни�«Про�Державний�бюджет

У�раїни�на�2016�рі�»,�я�им�передбачити�для

бюджетних��станов�та�ор анізацій,�я�і�оренд�-

ють��ом�нальне�майно�територіальної� рома-

ди�міста�Києва,�видат�и�на�плат��за�оренд�.

Деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради� либо�о�пе-

ре�онані,�що�лише�шляхом�не�хильно о�дотри-

мання� осподарсь�ої�дисципліни��сіма�с�б’є�-

тами�можна�дося ти�підвищення�ефе�тивності

ф�н�ціон�вання�рин���оренди��ом�нально о

майна�територіальної� ромади�міста�Києва.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відкриття автостанції «Теремки»
Рішення Київської міської ради № 713/713 від 14 липня 2016 року

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт»,
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобіль!
ного транспорту» від 18 лютого 1997 року № 176, з метою впорядкування роботи пасажирського автомобіль!
ного транспорту загального користування на території міста Києва, підвищення безпеки дорожнього руху,
розглянувши звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬШСТЮ «ДОРОЖНА КАРТА» від 24.02.2016
№ З, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Від�рити�автостанцію�«Терем�и»�за�адре-

сою:�м.�Київ,�Кільцева�доро а,�1-Л.

2.�Оприлюднити�це�рішення��� азеті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�транспорт�,�зв’яз���та�ре�лами.

Київський міський голова
В. Кличко

Про продовження чинності Програми розвитку зеленої зони 
м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених

насаджень в центральній частині міста
Рішення Київської міської ради № 572/572 від 07 липня 2016 року

З метою збереження зелених зон міста Києва, враховуючи необхідність розширення територій зелених
насаджень м. Києва та приведення рівня забезпеченості населення міста Києва якісними озелененими
територіями загального користування, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Продовжити�чинність�Про рами�розвит��

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

форм�вання�зелених�насаджень�в�центральній

частині�міста,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�19.07.2005�№�806/3381,�чинність

я�ої�продовжено�на�період�2010�-�2015�ро�ів

з ідно�з�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

27.11.2009�№�714/2783�(надалі�–�Про рама),�

до�31.12.2017.

2.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню

зелено о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених

насаджень�міста�«Київзеленб�д»�в��становленом�

поряд��:

2.1.�Із�зал�ченням�Департамент��земельних

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

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

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

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

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

Департамент�� місь�о о� бла о�строю� та

збереження�природно о�середовища�ви�онавчо о

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

державної�адміністрації)�та� ромадсь�их�а�тивістів

здійснити�інвентаризацію�земельних�діляно�

зелених�зон�і�зелених�насаджень�та�земельних

діляно�,�я�им�б�ло�надано�стат�с�зелених�зон

(пар�и,�с�вери�тощо).

2.2.�За�рез�льтатом�інвентаризації�провести

аналіз�ви�онання�Про рами�та�надати�спільно

з� Департаментом� земельних� рес�рсів

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

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

постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

е�оло ічної� політи�и� пропозиції� щодо

необхідності�прийняття�відповідних�рішень

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�метою�впоряд��вання

та�розширення�територій�зелених�насаджень

міста�Києва.

3.� Департамент�� земельних� рес�рсів

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

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

за�зверненням�Київсь�о о��ом�нально о

об’єднання� зелено о� б�дівництва� та

е�спл�атації� зелених� насаджень� міста

«Київзеленб�д»,�з�метою�ви�онання�п�н�т�

2� цьо о� рішення,� надавати� необхідн�

інформацію�та�матеріали�(дані�з�місь�о о

земельно о��адастр�,��арто рафічні�матеріали

тощо).

4.�Ви�онавчом��ор ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

вирішити�в��становленом��поряд���питання

фінанс�вання�заходів,�передбачених�підп�н�том

2.1�п�н�т��2�цьо о�рішення.

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

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

ради�з�питань�е�оло ічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін 
та доповнень до рішення 

Київської міської ради 
від 17.12.2015 № 25/25 

«Про затвердження плану діяльності 
Київської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2016 рік»
Рішення Київської міської ради № 564/564 від 07 липня 2016 року

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльно!
сті», статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, з метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на
наступний календарний рік для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Київ!
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�17.12.2015�№ 25/25�«Про�затвердження

план��діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�під о-

тов�и�прое�тів�ре �ляторних�а�тів�на�2016�рі�»

та�і�зміни:

— доповнити�додато��до�рішення�позиціями

64,�65�з ідно�з�додат�ом.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�шля-

хом�оп�блі��вання��� азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�тор івлі,�підприємництва�та�ре-

 �ляторної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�07.07.2016�№ 564/564

Київський міський голова
В. Кличко

64.

Проект рішення Київської
міської ради «Про затвер�
дження Концепції розміщен�
ня зупинок громадського
транспорту в м. Києві»

Формування єдиної міської полі�
тики у сфері розміщення зупинок
громадського транспорту, заміни
зношених та нефункціональних
зупинок та визначення архетипів
павільйонів зупинок громадсько�
го транспорту

Протягом 2016
року

Депутат Київської 
міської ради 
Бродський О. Я.

65.

Проект рішення Київської
міської ради «Про внесення
змін до Правил благоустрою
міста Києва, затверджених
рішенням Київської міської
ради від 25 грудня 2008 ро�
ку № 1051/1051»

3 метою ефективної організації
робіт з ремонту автомобільних
доріг міста Києва

Протягом 2016
року

Депутат Київської 
міської ради 
Прокопів В. В.

Про деякі питання 
організації здійснення 
державно!приватного 

партнерства в місті Києві
Рішення Київської міської ради № 561/561 від 07 липня 2016 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дер!
жавно!приватне партнерство», постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 року № 384 «Деякі пи!
тання організації здійснення державно!приватного партнерства», з метою сприяння стабільному соціально!
економічному розвиткові міста Києва та ефективному використанню його ресурсного, виробничого, трудо!
вого та інтелектуального потенціалу Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Уповноважити�ви�онавчий�ор ан�Київсь�ої

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

ністрацію):

1.1.�Забезпеч�вати�під отов���та�роз ляд

пропозицій�про�здійснення�державно-приват-

но о�партнерства�щодо�об’є�тів��ом�нальної

власності�м.�Києва.

1.2.�Проводити�аналіз�ефе�тивності�здійс-

нення�державно-приватно о�партнерства�та

виявляти�можливі�ризи�и,�пов’язані�з�йо о�ре-

алізацією.

1.3.�Утворювати��омісії�з�питань�проведен-

ня��он��рс��з�визначення�приватно о�партне-

ра�для�здійснення�державно-приватно о�парт-

нерства�відповідно�до�вимо �Поряд���прове-

дення��он��рс��з�визначення�приватно о�парт-

нера�для�здійснення�державно-приватно о

партнерства�щодо�об’є�тів�державної,��ом�-

нальної�власності�та�об’є�тів,�я�і�належать�Ав-

тономній�Респ�бліці�Крим,�затверджено о�по-

становою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�11��віт-

ня�2011�ро���№ 384,�передбачивши�в�лючен-

ня�до�їх�с�лад��деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди,�затвердж�вати�їх�персональний�с�лад,�при-

значати� олів�і�се�ретарів��омісій,�затвердж�-

вати�положення�про��омісії.

1.4.�Забезпеч�вати�проведення��он��рсів�з

визначення�приватно о�партнера�для�здійс-

нення�державно-приватно о�партнерства�та

під отов���прое�тів�рішень�Київсь�ої�місь�ої

ради�про�затвердження�їх�рез�льтатів.

1.5.�Здійснювати�під отов���прое�тів�до о-

ворів,�що���ладатим�ться�в�рам�ах�здійснен-

ня�державно-приватно о�партнерства.

1.6.�Здійснювати��онтроль�за�ви�онанням

до оворів,���ладених���рам�ах�державно-при-

ватно о�партнерства.

2.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в� азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

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

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

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

но о�розвит��.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу громадянці 
Бондар Лілії Володимирівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для ведення садівництва 

на вул. Богатирській, 30!б 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 403/403 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

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

відведення�земельної�ділян�и� ромадянці�Бон-

дар�Лілії�Володимирівні�для�ведення�садівниц-

тва�на�в�л.�Бо атирсь�ій,�30-б�в�Оболонсь�о-

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

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

№�А-21653).

2.�Передати� ромадянці�Бондар�Лілії�Воло-

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

рішення,���приватн��власність�земельн��ділян-

���площею�0,0116� а�(�адастровий�номер

8000000000:78:426:0028)�для�ведення�садів-

ництва�на�в�л.�Бо атирсь�ій,�30-б�в�Оболон-

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

власності�територіальної� ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Бондар�Лілії�Володимирівні:

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

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

но о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.3.�У�разі�здійснення�б�дівництва�на�земель-

ній�ділянці�садово о�б�дин���та�інших�необхід-

них�б�дин�ів,� осподарсь�их�спор�д�тощо�пи-

тання�пайової��часті�та���ладення�з�Департа-

ментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо о

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

�ої�державної�адміністрації)�до овор��про�па-

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

встановлених�за�онодавством.

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

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

від�12.08.2015�№ 10498/0/12/19-15,�Головно-

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

25.09.2015�№ 19-26-7777.31-3470/20-15.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про приватизацію 
земельної ділянки громадянці 
Солодкій Людмилі Францівні 
для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Профінтерну, 30 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 407/407 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�Солод�ій�Людмилі�Францівні�для

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Профінтерн�,�30���Го-

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

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

дови,�справа�П-9186).

2.�Передати� ромадянці�Солод�ій�Людмилі

Францівні���приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,0753� а�(�адастровий�номер

8000000000:79:008:0046)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної� ромади�міста�

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

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

терн�,�30���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Солод�ій�Людмилі�Францівні:

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.

Про затвердження Положення 
про Президію Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 580/580 від 7 липня 2016 року
Відповідно до статті 12 Закону України «Про столицю України — місто!герой Київ», частини другої статті

18 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 бе!
резня 2002 року № 371/1805, статті 9 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 12 листопада 2014 року № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Положення�про�Президію�

Київсь�ої�місь�ої�ради�з ідно�з�додат�ом.

2.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�рішення�

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�14.07.2011�№ 381/5768�«Про

Положення�про�Президію�Київсь�ої�місь�ої�ради».

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

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

4.�Рішення�набирає�чинності�з�дня�йо о�офі-

ційно о�оприлюднення.

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

по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о о� олови—се�-

ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�07.07.�2016�№�580/580

ПОЛОЖЕННЯ
про Президію Київської міської ради

Стаття�1.�За�альні�положення

1.�Президія�Київсь�ої�місь�ої�ради�(далі —

Президія)�є�дорадчим�ор аном�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,��твореним�відповідно�до�статті�12�За-

�он��У�раїни�«Про�столицю�У�раїни�—�місто-

 ерой�Київ»,�що�попередньо� от�є��з оджені

пропозиції�і�ре�омендації�з�питань,�я�і�перед-

бачається�внести�на�роз ляд�Київсь�ої�місь�ої

ради.

2.�Президія�діє�на�підставі�Констит�ції�У�ра-

їни,�за�онів�У�раїни,�рішень�Київсь�ої�місь�ої

ради,�Ре ламент��Київсь�ої�місь�ої�ради,�цьо-

 о�Положення�та�інших�нормативно-правових

а�тів.

3.�Президія�підзвітна�Київсь�ій�місь�ій�раді.

4.�До�с�лад��Президії�входять�Київсь�ий�місь-

�ий� олова,�заст�пни��місь�о о� олови—се�-

ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради,� олови�постійних

�омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради,� олови�або��пов-

новажені�представни�и�деп�татсь�их�фра�цій

Київсь�ої�місь�ої�ради,�створених�з�дотриман-

ням�вимо �Ре ламент��Київсь�ої�місь�ої�ради.

5.�У�разі�відс�тності� олови�постійної��омісії

Київсь�ої�місь�ої�ради�за�йо о�дор�ченням��

засіданнях�Президії�з�правом��хвально о� о-

лос��мож�ть�брати��часть�перший�заст�пни�,

заст�пни�� олови�або�се�ретар�відповідної�по-

стійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Стаття�2.�Повноваження�Президії

1.�До�повноважень�Президії�належать:

1)�надання�ре�омендацій�Київсь�ом��місь-

�ом�� олові�щодо�форм�вання�прое�т��поряд-

���денно о�пленарно о�засідання�Київсь�ої�місь-

�ої�ради;

2)��з одження�пропозицій�щодо�план��ро-

боти�Київсь�ої�місь�ої�ради.

2.�Президія�приймає�рішення�щодо�надання

ре�омендацій�про�в�лючення�або�ви�лючення

прое�тів�рішень�та�інших�питань�з�прое�т��по-

ряд���денно о�пленарно о�засідання�Київсь�ої

місь�ої�ради.

3.�Президія�не�може�ре�оменд�вати�Київ-

сь�ом��місь�ом�� олові�в�лючити�до�прое�т�

поряд���денно о�пленарно о�засідання�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�прое�ти�рішень,�що�на�день

проведення�засідання�Президії�не�б�ли�попе-

редньо�роз лян�ті�відповідно�до�вимо �Ре ла-

мент��Київсь�ої�місь�ої�ради.

Стаття�3.�Ор�анізація�роботи�Президії

1.�Президія�здійснює�свою�робот����формі

засідань.�Засідання�Президії�є�правомочним,�я�-

що�в�ньом��бер�ть��часть�не�менш�я��сім�чле-

нів�Президії.

2.�Засідання�Президії,�на�я�ом��роз ляда-

ється�попередній�прое�т�поряд���денно о�пле-

нарно о�засідання�Київсь�ої�місь�ої�ради,�про-

водиться�не�пізніше�ніж�за�десять�днів�до�від-

повідно о�пленарно о�засідання.

3.�Засідання�Президії�с�ли�ає�і�веде�Київ-

сь�ий�місь�ий� олова�або�за�йо о�письмовим

дор�ченням�заст�пни��місь�о о� олови—се�-

ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради.

4.�Се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради�не�піз-

ніше�ніж�за�два�дні,�а���винят�ових�випад�ах,

що�потреб�ють�терміново о�вирішення,�не�піз-

ніше�ніж�за�один�день�до�дня�проведення�за-

сідання�Президії,�інформ�є�членів�Президії�про

час,�місце�проведення�засідання�та�питання

попередньо о�прое�т��поряд���денно о�пле-

нарно о�засідання�Київсь�ої�місь�ої�ради,�а�та-

�ож�надсилає�с�ан�опії�ори іналів�відповідних

прое�тів�рішень�на�еле�тронн��пошт���ожно о

з�членів�Президії.

5.�Кер�ючий�справами�се�ретаріат��Київсь�ої

місь�ої�ради,�начальни���правління�правово о

забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�та�начальни���правління�ор анізаційно о�та

до��ментально о�забезпечення�діяльності�

Київсь�ої�місь�ої�ради�бер�ть��часть���засідан-

нях�Президії�з�правом�дорадчо о� олос�.

6.�Деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради�мають

право�брати��часть���засіданнях�Президії�з�пра-

вом�дорадчо о� олос�.

7.�На�засіданнях�Президії�мож�ть�б�ти�при-

с�тні�по�одній�посадовій�особі�стр��т�рних�під-

розділів�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради,

що�забезпеч�ють�робот��відповідних�постій-

них��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�робот�

відповідних�деп�татсь�их�фра�цій�Київсь�ої

місь�ої�ради.

8.�На�запрошення�Київсь�о о�місь�о о� оло-

ви,�заст�пни�а�місь�о о� олови—се�ретаря�

Київсь�ої�місь�ої�ради���засіданнях�Президії�з

правом�дорадчо о� олос��бер�ть��часть�поса-

дові�особи�ви�онавчо о�ор ан��Київсь�ої�місь-

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

трації),�а�та�ож�посадові�особи�підзвітних�та

під�онтрольних�Київсь�ій�місь�ій�раді�та�її�ви-

�онавчом��ор ан��(Київсь�ій�місь�ій�державній

адміністрації)�ор анів,�підприємств,��станов�та

ор анізацій.

9.�Київсь�ий�місь�ий� олова�або�заст�пни�

місь�о о� олови—се�ретар�Київсь�ої�місь�ої

ради�мож�ть�та�ож�запрош�вати�на�засідання

Президії�інших�осіб,�прис�тність�я�их�є�необ-

хідною�при�роз ляді�відповідних�питань.

10.�Інші�питання,�пов’язані�з�переб�ванням

осіб�на�засіданні�Президії,�виріш�ються�Київсь�им

місь�им� оловою�або�заст�пни�ом�місь�о о� о-

лови—се�ретарем�Київсь�ої�місь�ої�ради.

11.�Голов�ючий�на�засіданні�Президії�забез-

печ�є�порядо��під�час�засідання�і�створює�всім

членам�Президії�рівні�можливості�для��часті�в

об оворенні�питань�та�внесення�пропозицій.

12.�Голов�ючий�на�засіданні�Президії�надає

слово�членам�Президії�в�поряд���підняття�р��.

Іншим�особам,�прис�тнім�на�засіданні�Прези-

дії�з�правом�дорадчо о� олос�,�слово�надає-

ться�лише�після�то о,�я�� олов�ючий�надав�мож-

ливість�висловитись��сім�бажаючим�членам

Президії.

13.�У�разі�необхідності�за�пропозицією� о-

лов�ючо о�рішенням�Президії�мож�ть�б�ти�вста-

новлені�часові�обмеження�на�вист�п�при�об о-

воренні�питання.

14.�Голов�ючий�не�має�права�переривати

промовця,�о�рім�випад�ів,��оли�він�вист�пає

не�з�об оворювано о�питання,�вживає�образ-

ливі�висловлювання�або�перевищ�є�відведе-

ний�для�вист�п��час.

Стаття�4.�Прото�ол�засідання�Президії

1.�Засідання�Президії�прото�олюються��прав-

лінням�ор анізаційно о�та�до��ментально о�за-

безпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради.

2.�У�прото�олі�засідання�Президії�зазначаються:

1)�номер�прото�ол�,�дата,�час�і�місце�про-

ведення�засідання;

2)�прізвище�та�ініціали� олов�ючо о�на�засі-

данні;

3)�прізвища�та�ініціали�членів�Президії�та�ін-

ших�осіб,�прис�тніх�на�засіданні;

4)�питання�та�пропозиції,�що�роз лядались�на

засіданні;

5)�рез�льтати� олос�вання�та�прийняті�рі-

шення.

3.�Прото�ол�засідання�Президії�підпис�є� о-

лов�ючий�на�відповідном��засіданні�Президії.

4.�За�письмовим�зверненням�до�заст�пни-

�а�місь�о о� олови—се�ретаря�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�має

право���триденний�стро��отримати��опію�про-

то�ол��засідання�Президії.

Стаття�5.�Рішення�Президії

1.�Рішення�Президії�приймаються�більшіс-

тю� олосів�від�прис�тніх�на�засіданні�членів

Президії.

Голова�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди,�я�ий�одночасно�є� оловою�або��повнова-

женим�представни�ом�деп�татсь�ої�фра�ції�

Київсь�ої�місь�ої�рад,�має�один� олос�на�засі-

данні�Президії.

У�разі�рівно о�розподіл�� олосів�при�прий-

нятті�рішення�вирішальним�є� олос� олов�ючо-

 о�на�засіданні�Президії.

2.�Рішення�Президії�мають�ре�омендаційний

хара�тер.

3.�Президія�передає�підписаний� олов�ючим

попередній�порядо��денний�пленарно о�засі-

дання�Київсь�ої�місь�ої�ради�разом�з�власними

ре�омендаціями�Київсь�ом��місь�ом�� олові�для

форм�вання�прое�т��поряд���денно о�пленар-

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

Київський міський голова
В. Кличко
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Про приватизацію громадянину Казімку Сергію Анатолійовичу
земельної ділянки для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Крилова, 9!в у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 411/411 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��Казім���Сер ію�Анатолійович��для

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Крилова,�9-в���Дар-

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

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

ва�№�П-9201).

2.�Передати� ромадянин��Казім���Сер ію

Анатолійович����приватн��власність�земельн�

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

8000000000:90:029:0185)�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,

9-в���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��Казім���Сер ію�Анатолійо-

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-

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

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

 овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд���та�випад�ах,�встановлених�за�онодав-

ством.

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 Кашпіровській 

Галині Сидорівні для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Малоземельній, 39/5 у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 412/412 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�Кашпіровсь�ій�Галині�Сидорівні�для

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Малоземельній,�39/5

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

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

дови,�справа�№�П-9325).

2.�Передати� ромадянці�Кашпіровсь�ій�Га-

лині�Сидорівні���приватн��власність�земель-

н��ділян���площею�0,0235� а�(�адастровий

номер�8000000000:90:917:0050)�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.�Малоземельній,�39/5���Дарниць�ом�

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

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

№�П-9325).

3.�Громадянці�Кашпіровсь�ій�Галині�Сидорівні:

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�оформлення�дозвіль-

ної�та�прое�тно-�ошторисної�до��ментації�виріш�ва-

ти�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 Чепуровій Надії Прокопівні 
земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Костянтина Ареф’єва,
18!д у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 408/408 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�Чеп�ровій�Надії�Про�опівні�для�об-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Костянтина�Ареф’єва,

18-д���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате о-

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

заб�дови,�справа�№�П-9238).

2�Передати� ромадянці�Чеп�ровій�Надії�Про-

�опівні���приватн��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0853�  а� (�адастровий� номер

8000000000:90:670:0019)�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,�18-д���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва.

З.�Громадянці�Чеп�ровій�Надії�Про�опівні:

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 громадянину 

Бедіму Сергію Васильовичу для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Кіровоградському, 2 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 410/410 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��Бедім��Сер ію�Васильович��для

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

б�дівель�і�спор�д���пров.�Кірово радсь�ом�,�2

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

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

дови,�справа�П-9264).

2.�Передати� ромадянин��Бедім��Сер ію�Ва-

сильович����приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,0598� а�(�адастровий�номер

8000000000:79:002:0014)�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���пров.�Кірово рад-

сь�ом�,�2���Голосіївсь�ом��районі�М.�Києва.

3.� Громадянин��Бедім��Сер ію�Васи-

льович�:

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�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.

3.3.�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�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

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�лас-

ти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про приватизацію земельної ділянки громадянці Степовенко
Марії Василівні для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Димерській, 38!а 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 416/416 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикінцеві та пере!

хідні 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 пер!
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із земле!
устрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про приватизацію земельної ділянки громадянину Коржу Іллі
Сергійовичу для обслуговування жилого будинку, господарських

будівель і споруд на вул. Малоземельній, 39/7 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 413/413 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�(відновлення)�меж�зе-

мельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)� ромадя-

нин��Корж��Іллі�Сер ійович��для�обсл� ов�вання

жило о�б�дин��,� осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д

на�в�л.�Малоземельній,�39/7���Дарниць�ом��райо-

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

 ромадсь�ої�заб�дови,�справа�№�П-9322).

2.�Передати� ромадянин��Корж��Іллі�Сер і-

йович����приватн��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0224�  а� (�адастровий� номер

8000000000:90:917:0034)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної� ромади�міста�

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

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

мельній,�39/7���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��Корж��Іллі�Сер ійович�:

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�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�реєстрації�пра-

ва�власності�на�земельн��ділян�����поряд��,�встанов-

леном��За�оном�У�раїни�«Про�державн��реєстрацію

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

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

що�право�власності�на�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 Степанову Анатолію 
Миколайовичу земельної ділянки для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Крилова, 2!в у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 414/414 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�(відновлення)�меж�зе-

мельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)� ромадя-

нин��Степанов��Анатолію�Ми�олайович��для�об-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Крилова,�2-в���Дарниць�о-

м��районі�М.�Києва�(�ате орія�земель—�землі�жит-

лової�та� ромадсь�ої�заб�дови,�справа�№�П-8858).

2.�Передати� ромадянин��Степанов��Анатолію

Ми�олайович����приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,0431� а�(�адастровий�номер

8000000000:90:028:0172)�із�земель��ом�нальної

власності�територіальної� ромади�міста�Києва

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Крилова,�2-в�

��Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��Степанов��Анатолію�Ми�о-

лайович�:

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

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

�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж�зе-

мельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)� ромадян-

ці�Степовен�о�Марії�Василівні�для�обсл� ов�ван-

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

р�д�на�в�л.�Димерсь�ій,�38-а���Святошинсь�ом��райо-

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

 ромадсь�ої�заб�дови,�справа�№�П-9143).

2.�Передати� ромадянці�Степовен�о�Марії

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

���площею�0,0549� а�(�адастровий�номер

8000000000:75:034:0004)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної� ромади�міста�

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

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

38-а���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Степовен�о�Марії�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�

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

 овор��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�реєстрації�пра-

ва�власності�на�земельн��ділян�����поряд��,�встанов-

леном��За�оном�У�раїни�«Про�державн��реєстрацію

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

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

що�право�власності�на�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 внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 22 грудня 2015 року № 61/61  «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»

Рішення Київської міської ради № 849/849 від 7 липня 2016 року
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого ор!

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.07.2016 № 490 «Про схвален!
ня проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 груд!
ня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�22� р�дня�2015�ро���№�61/61�«Про�бюджет

міста�Києва�на�2016�рі�»�та�і�зміни:

1.1.�У�п�н�ті�1:

1.1.1.�У�підп�н�ті�1.1�цифри�«28�139�559,5»,

«25�832�544,9»,�«2�307�014,6»,�«646�450,0»�замі-

нити�цифрами�«30�608�267,47»,�«28�297�386,77»,

«2�310�880,7»,�«647�650,0»�відповідно.

1.1.2.�У�підп�н�ті�1.2�цифри�«28�139�609,72»,

«22�255�271,2»,�«5�884�338,52»�замінити�циф-

рами� «30� 950� 381,92»,� «23� 126� 812,64»,�

«7�823�569,28»�відповідно.

1.1.3.�У�підп�н�ті�1.4�цифри�«1�449,78»,�

«3�577�273,7»�замінити�цифрами�«340�614,45»,

«5�170�574,13»�відповідно.

1.1.4.�У�підп�н�ті�1.5�цифри�«3�575�823,92»

замінити�цифрами�«5�511�188,58».

1.2.� У� п�н�ті� 2� цифри� «22� 255� 271,2»,�

«5� 884� 338,52»� замінити� цифрами�

«23�126�812,64»,�«7�823�569,28»�відповідно.

1.3.�У�п�н�ті�9�цифри�«811�304,0»�замінити�циф-

рами�«10�882�135,88».

1.4.�Внести�зміни�до�підп�н�т��19.1�п�н�т�

19,�а�саме:�після�слів�«...с.�Під ірці�Об�хівсь�о-

 о�район�»�доповнити�те�стом�«...та��апіталь-

но о�ремонт��та�ново о�б�дівництва�автодорі 

в�с.�Креничі�Об�хівсь�о о�район�».

1.5.�Доповнити�п�н�т�19�рішення�новим�під-

п�н�том�19.3�та�о о�зміст�:

«19.3.�Головне��правління�Сл�жби�безпе�и

У�раїни���м.�Києві�та�Київсь�ій�області,�Головне

�правління�Національної�поліції���м.�Києві�ви�о-

навцем�Місь�ої�цільової��омпле�сної�про рами

профіла�ти�и�та�протидії�злочинності�в�м.�Києві

«Безпечна�столиця»�на�2016-2018�ро�и».

1.6.�Доповнити�п�н�т�27�рішення�новим�під-

п�н�том�27.6�та�о о�зміст�:

«27.6.�При�форм�ванні�прое�т��бюджет��міс-

та�Києва�на�2017�рі��передбачити��ошти�на�ре-

алізацію� ромадсь�их�прое�тів.

Розробити�та�затвердити�положення�про� ромад-

сь�ий�бюджет�(бюджет��часті)�міста�Києва�на�2016�рі�.

Розробити�та�подати�на�затвердження�Київ-

сь�ій�місь�ій�раді�прое�т�положення�про�запро-

вадження�з�01�січня�2017�ро���бюджет�вання�за

�часті� ромадсь�ості�(бюджет��часті)�міста�Києва».

2.�Ви�ласти�в�новій�реда�ції�додат�и�1,�1.1,

2,�3,�5,�6,�7�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�22� р�дня�2015�ро���№ 61/61�«Про�бюджет

міста�Києва�на�2016�рі�»,�що�додаються.

3.�Відповідно�до�статті�28�Бюджетно о��о-

де�с��У�раїни�оприлюднити�це�рішення��� а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»���деся-

тиденний�термін�з�дня�йо о�прийняття.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо о�рішення�по�лас-

ти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

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

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 обрання представників громадськості до складу 
поліцейських комісій міжрегіональних територіальних органів

Національної поліції України
Рішення Київської міської ради № 853/853 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статті 51 Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про місцеве самовря!
дування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії Київської міської ради з питань дотриман!
ня законності, правопорядку та запобігання корупції, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Обрати�представни�ів� ромадсь�ості�до

с�лад��поліцейсь�ої��омісії�Департамент��пат-

р�льної�поліції�Національної�поліції�У�раїни:

Жи �на�Вячеслава�Васильовича,�Кордівсь�о-

 о�І оря�Йосиповича,�Ле�хін��Анастасію�Ген-

надіївн�,�Шадсь���Улян��Сер іївн�.

2.�Обрати�представни�ів� ромадсь�ості�до

с�лад��поліцейсь�ої��омісії�Департамент��про-

тидії�нар�озлочинності�Національної�поліції

У�раїни:

Баєва�Віталія�Валерійовича,�Шевч��а�Оле�-

сія�Анатолійовича.

3.�Обрати�представни�ів� ромадсь�ості�до

с�лад��поліцейсь�ої��омісії�Департамент��захис-

т��е�ономі�и�Національної�поліції�У�раїни:

Падал���Оле а�Оле�сандровича,�Свиридов-

сь�о о�Оле�сандра�Анатолійовича.

4.�Обрати�представни�ів� ромадсь�ості�до

с�лад��поліцейсь�ої��омісії�Департамент��вн�т-

рішньої�безпе�и�Національної�поліції�У�раїни:

Поліновсь�о о�Ми�ол��Леонідовича,�Лазаря

Дмитра�Ми�олайовича.

5.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в� а-

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

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

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

ради�з�питань�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�запобі ання��ор�пції.

Київський міський голова
В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про внесення змін у додаток до розпорядження Київської

міської державної адміністрації від 28 травня 1999 року № 813
"Про гуртожитки в жилих будинках м. Києва"

Розпорядження № 600 від 26 липня 2016 року
Відповідно до Житлового кодексу Української РСР, статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування

в Україні", рішення Київської міської ради від 02 грудня 2010 року № 284/5096 "Про питання комунальної власності
територіальної громади міста Києва", розглянувши звернення Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації від 25 листопада 2015 року № 104)8825, з метою використання жилих приміщень за цільовим
призначенням, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Доповнити�додато��до�розпорядження�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�від�28�травня

1999�ро���№�813�"Про���ртожит�и�в�жилих

б�дин�ах�м.�Києва"�(в�реда�ції�розпорядження

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від

20�липня�1999�ро���№�1180),�новою�позицією

25�та�о�о�зміст�:

«

»
Голова В. Кличко

25. № 1468 від 20.10.80 Про дозвіл Київській обласній оптово�роздрібній
конторі фірми "Одяг" на тимчасове використання 
3�кімнатної квартири № 112 по вул. Прирічній, 5 під
гуртожиток для поселення одиноких працівників
відомчої міліції

Оболонський

Про внесення змін до Статуту Київського міського
інформаційно)обчислювального центру

Розпорядження № 574 від 15 липня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою приведення

установчих документів Київського міського інформаційно)обчислювального центру у відповідність з вимогами
законодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�зміни�до�Стат�т��Київсь�о�о�місь-

�о�о�інформаційно-обчислювально�о�центр�,

затверджено�о�розпорядженням�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�22�червня�1998

ро���№�1285,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,

що�додається.

2.�Київсь�ом��місь�ом��інформаційно-обчис-

лювальном��центр��забезпечити�реєстрацію

змін�до�Стат�т��в�поряд��,�встановленом��за-

�онодавством�У�раїни.

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

ження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь-

�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Поворозни-

�а�М.�Ю.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпoрядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�22�червня�1998�ро���№�1285�

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

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

від�15.07.2016�№�574

СТАТУТ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО 
ІНФОРМАЦІЙНО)ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 

(Нова редакція) (Ідентифікаційний код 22932891)
м.Київ)2016

1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Київсь�ий�місь�ий�інформаційно-обчислювальний�центр�(далі�— Установа)�є�бюджетною

неприб�т�овою�Установою,�заснованою�на��ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста

Києва,�підпоряд�ованою�Департамент��охорони�здоров'я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі�— Департамент�охорони�здоров'я).

Засновни�ом�та�власни�ом�Установи�є�територіальна��ромада�міста�Києва,�від�імені�я�ої�вис-

т�пає�Київсь�а�місь�а�рада�(далі�— Власни�).

1.2.�Установа���діяльності��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�постановами

Верховної�Ради�У�раїни,���азами�і�розпорядженнями�Президента�У�раїни,�а�тами�Кабінет�

Міністрів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��о-

лови,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�на-

�азами�Міністерства�охорони�здоров'я�У�раїни,�Департамент��охорони�здоров'я,�цим�Стат�-

том�та�іншими�нормативно-правовими�а�тами.

1.3.�Установа�має�відо�ремлене�майно,�самостійний�баланс,�рах�н�и���відповідних�ор�анах

Державної��азначейсь�ої�сл�жби�У�раїни.

1.4.�Наймен�вання�Установи:

Повне�наймен�вання:�Київсь�ий�місь�ий�інформаційно-обчислювальний�центр.

С�орочене�наймен�вання:�КМІОЦ.

1.5.�Місце�розташ�вання�Установи:�пров.�Геор�іївсь�ий,�9,�м.�Київ,�01001.

1.6.�Установа�є�юридичною�особою,�має�штамп�та�печат���з�власним�наймен�ванням,�інші

печат�и,�штампи,�блан�и.

2.�МЕТА�ТА�ПРЕДМЕТ�ДІЯЛЬНОСТІ�УСТАНОВИ

2.1.�Установа�створюється�і�ф�н�ціон�є�з�метою�розвит���інформаційно�о�с�спільства�та

впровадження�новітніх�інформаційно-�ом�ні�аційних�техноло�ій���сфері�охорони�здоров'я.

2.2.�Предметом�діяльності�Установи�є:

2.2.1.�Здійснення�ор�анізаційно-методично�о��ерівництва�роботою�інформаційних�сл�жб�та

забезпечення�єдиних�інформаційних�техноло�ій�в��становах,�підприємствах�та�ор�анізаціях,�що

входять�до�сфери��правління�Департамент��охорони�здоров'я.

2.2.2.�Здійснення�автоматизації�інформаційно-обчислювальних�робіт,�аналіз��та�оброблен-

ня�інформації�шляхом�створення,�розвит��,�модернізації�і�ви�ористання�засобів�інформатизації,

інформаційних�систем,�мереж,�рес�рсів,�інформаційних�техноло�ій.

2.2.3.�Діяльність�з�ви�ористанням�еле�тронних�інформаційних�рес�рсів���сфері�охорони�здо-

ров'я�та�забезпечення�оперативно�о�дост�п��медичних�працівни�ів�та�пацієнтів�до�них.

2.2.4.�Забезпечення�ф�н�ціон�вання,�е�спл�атації�автоматизованих�підсистем�і��омпле�сів

задач�та�технічних�про�рамних�засобів.

2.2.5.�Обстеження�об'є�тів�автоматизації,�розроблення�техні�о-е�ономічних�об�р�нт�вань�на

впровадження�засобів�обчислювальної�техні�и�і�ви�ористання�про�рамних�засобів,�під�отов�а

�станов,�підприємств�та�ор�анізацій,�що�входять�до�сфери��правління�Департамент��охорони

здоров'я,�до�впровадження�автоматизованих�систем��правління.

2.2.6.�Розроблення�па�етів�про�рам�для�еле�тронно-обчислювальних�машин.

2.2.7.�Оброблення�інформації���стро�и,�визначені�відповідними�планами�та�інстр��ціями.

2.2.8.�Проведення�ремонт��і�технічно�о�обсл��ов�вання�засобів�обчислювальної�техні�и,

�омп'ютерів�та�периферійно�о��стат��вання.

2.2.9.�Впровадження�і�с�провід�нормативно-довід�ової�інформації,��ал�зевих��ласифі�аторів

меди�о-е�ономічної�інформації.

2.2.10.�Пристос�вання��отових�па�етів�про�рам�і��часть���розробленні�про�рам�для�еле�т-

ронно-обчислювальних�машин.

2.2.11.�Співробітництво�та�обмін�досвідом�з��становами,�підприємствами�та�ор�анізаціями,

що�входять�до�сфери��правління�Департамент��охорони�здоров'я,�за�ладами,�підприємства-

ми�та��становами��ал�зі,�а�та�ож�з�підприємствами�інших��ал�зей�е�ономі�и�з�питань�е�спл�-

атації�і�розвит���засобів�обчислювальної�техні�и.

2.2.12.�Видавнича�та�полі�рафічна�діяльність.

2.2.13.�Надання�методичної,��онс�льтативної�та�пра�тичної�допомо�и�Департамент��охоро-

ни�здоров'я,��становам,�підприємствам�та�ор�анізаціям,�що�входять�до�сфери��правління�Де-

партамент��охорони�здоров'я,�з�питань,�що�належать�до��омпетенції�Установи.

2.2.14.�Проведення�інноваційної�діяльності�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.

2.2.15.�Провадження�зовнішньое�ономічної�діяльності�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.

2.2.16.�Забезпечення�інформаційної�безпе�и,�захист��інформаційних�рес�рсів,�захист��пер-

сональних�даних,�протидії��омп'ютерній�злочинності�в�інформаційній�сфері�в�поряд��,�перед-

баченом��за�онодавством�У�раїни.

2.2.17.�Розроблення,�забезпечення�впровадження�та�с�провід�автоматизованих�інформаційно-

аналітичних�систем�діловодства,�інте�рації�їх�з�іншими�про�рамно-технічними��омпле�сами�в��с-

тановах,�підприємствах�та�ор�анізаціях,�що�входять�до�сфери��правління�Департамент��охо-

рони�здоров'я.

2.2.18.�Підвищення��валіфі�ації�персонал��з�питань,�що�належать�до��омпетенції�Установи.

2.2.19.�Під�отов�а,�проведення�та��часть���семінарах,�симпозі�мах,��онференціях,нарадах�з

питань,�що�належать�до��омпетенції�Установи.

2.2.20.�Вивчення,��за�альнення�та�поширення�передово�о�досвід��роботи�з�питань,�що�на-

лежать�до��омпетенції�Установи.

2.3.�Установа�може�б�ти�володільцем,�розпорядни�ом�баз�персональних�даних�з�ідно�із�за-

�онодавством�У�раїни.

2.4.�Я�що�для�провадження�дея�их�видів�діяльності,�передбачених�цим�розділом,�потрібний

спеціальний�дозвіл�(ліцензія),�Установа�отрим�є�йо�о�в�поряд��,�визначеном��за�онодавством

У�раїни.

3.�ПРИНЦИПИ�ДІЯЛЬНОСТІ�УСТАНОВИ

3.1.�Відносини�Установи�з�підприємствами,��становами,�ор�анізаціями�та��ромадянами�в��сіх

сферах��осподарсь�ої�діяльності�б�д�ються�на�до�овірних�засадах�з�ідно�із�за�онодавством�У�-

раїни.

3.2.�Утримання�Установи�і�оплата�праці�здійснюється�за�рах�но��бюджетних��оштів,�а�та�ож

�оштів,�отримання�я�их�передбачено�за�онодавством�У�раїни.

3.3.�Установа�реаліз�є�в�повном��обсязі�свої�права�і�обов'яз�и���сферах�план�вання,�ма-

теріально-технічно�о�постачання,�ор�анізації�праці�та�заробітної�плати,�фінансів,�цін�та�охоро-

ни�нав�олишньо�о�природно�о�середовища,�передбачених�за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Установа�є�одерж�вачем��оштів�бюджет��в�межах�бюджетних�аси�н�вань���бюджеті�міста

Києва.

4.�УПРАВЛІННЯ�УСТАНОВОЮ

4.1.�Управління�Установою�здійснює�дире�тор�(далі�— Керівни�)�на�основі�єдиноначальності.

Керівни��Установи�несе�персональн��відповідальність�за�діяльність�Установи.

4.2.�Керівни��Установи�призначається�на�посад��і�звільняється�з�посади�на�азом�дире�тора

Департамент��охорони�здоров'я�за�по�одженням�із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов'яз�ів.

Заст�пни�и�Керівни�а�Установи�призначаються�на�посад��і�звільняються�з�посади�на�азом�Керівни-

�а�Установи�за�по�одженням�з�дире�тором�Департамент��охорони�здоров'я.

Інші�працівни�и�Установи�призначаються�на�посад��і�звільняються�з�посади�Керівни�ом�Ус-

танови.

4.3.�Керівни����межах�повноважень:

самостійно�виріш�є�всі�питання�діяльності�Установи;

видає�на�ази,�обов'яз�ові�до�ви�онання�всіма�працівни�ами;

вживає�заходів�до�заохочення�працівни�ів�та�на�ладає�стя�нення;

затвердж�є�положення�про�стр��т�рні�підрозділи,�посадові�інстр��ції,�с�ладає�штатний�роз-

пис�Установи�в�межах�встановлених�фондів�оплати�праці�та�нормативів�чисельності�працівни�ів

і�подає�на�затвердження�дире�торові�Департамент��охорони�здоров'я;

подає�на�затвердження�дире�торові�Департамент��охорони�здоров'я��ошторис,�план�аси�-

н�вань�на�бюджетний�рі��та�стр��т�р��Установи;

діє�від�імені�Установи,�без�довіреності�представляє�її�інтереси�в��сіх�підприємствах,��стано-

вах�та�ор�анізаціях�незалежно�від�форм�власності,�ор�анах�державної�влади�та�ор�анах�місце-

во�о�самовряд�вання;

��ладає�до�овори,�видає�дор�чення,�має�право�першо�о�підпис��на�фінансових,�бан�івсь�их

та�інших�до��ментах�Установи.

5.�ОРГАНІЗАЦІЯ�ПРАЦІ�ТА�ЗАРОБІТНА�ПЛАТА

5.1.�В�Установі�для�найповнішо�о�ви�ористання�тр�дово�о�потенціал��і�створення��мов�для

висо�оефе�тивної�діяльності��ожно�о�працівни�а:

5.1.1.�Проводиться�атестація�та�раціоналізація�робочих�місць,�визначається�їх��іль�ість.

5.1.2.�Установлюються�форми�ор�анізації�праці�працівни�ів,�здійснюється�тарифі�ація�та�вста-

новлюються�працівни�ам�надбав�и�до�посадово�о�о�лад��за�висо�і�дося�нення���праці,�с�ладність,
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напр�женість���роботі,�професійн��майстерність�та�інші�доплати�і�надбав�и�з�ідно�із�за�оно-

давством�У�раїни.

5.1.3.�Встановлюється�режим�робочо�о�час�,�а�та�ож�тривалість�додат�ових�відп�сто�,�з�ідно

із�за�онодавством�У�раїни�про�працю.

5.2.�Оплата�праці�працівни�ів�Установи�здійснюється�з�ідно�з�відповідними�за�онами�У�раїни,

постановами�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�на�азами�Міністерства�охорони�здоров'я�У�раїни,�інши-

ми�нормативно-�правовими�а�тами�в�межах�аси�н�вань,�визначених��ошторисом.

6.�МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА�БАЗА�І�КОШТИ�УСТАНОВИ

6.1.�Матеріально-технічн��баз��і��ошти�Установи�с�ладають�основні�фонди�та�оборотні��ош-

ти,�а�та�ож�інші�матеріальні�цінності�та�фінансові�рес�рси,�вартість�я�их�відображена���са-

мостійном��балансі.

6.2.�Майно�Установи�належить�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва

і�за�ріплюється�за�нею�на�праві�оперативно�о��правління.

6.3.�Витрати�на��тримання�Установи�фінанс�ються�за�рах�но��бюджет��міста�Києва�та�інших

джерел,�передбачених�за�онодавством�У�раїни.

6.4.�Установа�має�право�отрим�вати�плат��за�падання�посл��,�зал�чати�матеріальні�та�фінан-

сові�рес�рси,�отрим�вати��ранти,�дар�н�и�та�бла�одійні�внес�и�в�поряд��,�визначеном��за�о-

нами,�іншими�нормативно-правовими�а�тами�і�цим�Стат�том.

6.5.�Установа�має�право�ви�лючно�за�з�одою�Власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан��відч�-

ж�вати�за�ріплене�за�нею�майно,�надавати�в�оренд��або�безоплатне��орист�вання�(позич��),

передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та�ож�спис�ва-

ти�з�баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд��.

6.6.�Доходи�Установи�ви�ористов�ються�ви�лючно�для�фінанс�вання�видат�ів�на��тримання

Установи,�реалізації�мети�(цілей,�завдань)�та�напрямів�діяльності,�визначених�цим�Стат�том.

6.7.�Установа�дотрим�ється�заборони�розподіл��отриманих�доходів�або�їх�частини�серед�зас-

новни�ів,�членів�ор�анів��правління�Установи�та�її�працівни�ів�(�рім�оплати�їхньої�праці,�нарах�-

вання�єдино�о�соціально�о�внес��)�та�інших�пов'язаних�з�ними�осіб.

7.�ОБЛІК,�ЗВІТНІСТЬ,�КОНТРОЛЬ

7.1.�Установа�здійснює�оперативний�і�б�х�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�діяльності,�надає

фінансов��та�статистичн��звітність���поряд��,�визначеном��за�онодавством�У�раїни.

Фінансова�звітність�Установи�надається�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��станов-

леном��поряд��.

7.2.�Перевір���о�ремих�напрямів�діяльності�Установи�здійснюють��повноважені�ор�ани

відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

7.3.�Ревізію�та�перевір���діяльності�Установи�здійснює�Власни��або��повноважений�ним�ор-

�ан���встановленом��за�онодавством�поряд��.

8.�ЛІКАРСЬКА�ТАЄМНИЦЯ

8.1.�Працівни�и�Установи,�я�им���зв'яз���з�ви�онанням�професійних�або�сл�жбових�обов'яз�ів

стало�відомо�про�хвороб�,�медичне�обстеження,�о�ляд�та�їх�рез�льтати,�інтимн��і�сімейн��сто-

рони�життя��ромадянина,�не�мають�права�роз�олош�вати�ці�відомості,��рім�передбачених�за-

�онодавчими�а�тами�випад�ів.

8.2.�Установа�в�процесі�діяльності�забезпеч�є�анонімність�пацієнта���разі�ви�ористання�інфор-

мації,�що�становить�лі�арсь���таємницю.

8.3.�Захист�та�оброблення�персональних�даних�Установою�здійснюється�для��он�ретних�і�за-

�онних�цілей,�визначених�за�однозначною�з�одою�с�б'є�та�персональних�даних,�або���випад-

�ах,�передбачених�за�онами�У�раїни�та�в�поряд��,�встановленом��за�онодавством.

9.�ЗМІНИ�ДО�СТАТУТУ�УСТАНОВИ

9.1.�Зміни�до�Стат�т��Установи�вносяться�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�в�том��ж�по-

ряд��,�в�я�ом��він�б�в�затверджений.

10.�ПРИПИНЕННЯ�УСТАНОВИ

10.1.�Припинення�Установи�здійснюється�шляхом�її�реор�анізації�(злиття,�приєднання,�поділ�,

перетворення)�або�лі�відації�за�рішенням�Власни�а,�за�рішенням�с�д��в�поряд��,�встановлено-

м��за�онодавством�У�раїни.

10.2.�У�разі�припинення�Установи�працівни�ам,�що�звільняються,��арант�ється�додержання

їх�прав�і�інтересів�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�про�працю.

10.3.�У�разі�припинення�Установи�її�а�тиви�майно�б�де�передано�неприб�т�овій�ор�анізації�відповідно-

�о�вид��або�зараховано�до�доход��бюджет�.

Керівник апарату В. Бондаренко

Пpo безоплатне прийняття та передачу дощової 
каналізаційної мережі  жилого будинку № 13 

на вулиці  Булгакова у Святошинському районі
Розпорядження № 603 від 26 липня 2016 року

Відповідно до статей 30, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної
інфраструктури", враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення "Спецжитлофонд" від 10 лютого 2016 року № 056/24)598, з метою належної
експлуатації дощової каналізаційної мережі жилого будинку № 13 на вулиці Булгакова у Святошинському
районі:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

та�за�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відання

за��ом�нальним�підприємством�"Шляхово-

е�спл�атаційне��правління�по�ремонт��та��т-

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Святошинсь�о�о�район��м.�Києва"�дощо-

в���аналізаційн��мереж��жило�о�б�дин���№�13

на�в�лиці�Б�л�а�ова���Святошинсь�ом��районі,

з�ідно�з�додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

разом�з��ом�нальним�підприємством�з��триман-

ня�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціаль-

но�о�призначення�"Спецжитлофонд"�забезпе-

чити�в��становленом��поряд���прийняття�та

за�ріплення�дощової��аналізаційної�мережі,

зазначеної���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

ження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко 

Додато�

до�розпорядження�ви�онавчо�о�

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

26.07.2016�№�603

Дощова каналізаційна мережа жилого будинку № 13 на вулиці Булгакова 
у Святошинському районі, яка безоплатно приймається до комунальної

власності територіальної громади міста Києва та закріплюється 
на праві господарського відання за комунальним підприємством 
"Шляхово)експлуатаційне управління по ремонту та утриманню

автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва"

Назва об'єкта Діаметр
труб, мм

Довжина
мережі, м

Кількість
колодязів,

шт.

Матеріал
труб

Рік
перекладання

Балансова вартість, грн

Первісна Залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8

Дощова
каналізаційна
мережа на
вулиці
Булгакова
(перекладання)

600 53 1 залізобетон 2014 967491,00 967491,00

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Про зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва майнового комплексу, створеного 

в результаті реконструкції цілісного майнового комплексу
"Кінотеатр "Жовтень" (колишнього цілісного майнового

комплексу ДКП "Кінотеатр "Жовтень") на вул. Костянтинівській,
26 у Подільському районі

Розпорядження № 604 від 26 липня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частин другої та п'ятої статті 60 Закону України

"Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 13 листопада 2014 року № 357/357
"Про передачу в оренду без проведення конкурсу цілісного майнового комплексу "Кінотеатр "Жовтень" (ко)
лишнього цілісного майнового комплексу ДКП "Кінотеатр "Жовтень") та відновлення його діяльності", рішен)
ня Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комуналь)
ної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів
соціальної інфраструктури", враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київсь)
кої міської державної адміністрації) від 16 січня 2015 року № 23 "Про реконструкцію будівлі цілісного майно)
вого комплексу "Кінотеатр "Жовтень" на вулиці Костянтинівській, 26 у Подільському районі", листи комуналь)
ного підприємства з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд)УКБ" від 02 листопада 2015 ро)
ку № 114/6518, від 04 грудня 2015 року № 114/6518)2, від 28 січня 2016 року № 114/345 та'від 05 травня 2016
року № 114/2981, у зв'язку із завершенням реконструкції будівлі цілісного майнового комплексу "Кінотеатр
"Жовтень" на вулиці Костянтинівській, 26 у Подільському районі (сертифікат відповідності серії ІУ № 165152791572
від 06 жовтня 2015 року, виданий на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації від 05 жовтня 2015 року),
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

риторіальної��ромади�міста�Києва�майновий

�омпле�с,�створений�в�рез�льтаті�ре�онстр��ції

цілісно�о�майново�о��омпле�с��"Кінотеатр�"Жов-

тень"�(�олишній�цілісний�майновий��омпле�с

ДКП�"Кінотеатр�"Жовтень")�на�в�л.�Костян-

тинівсь�ій,�26���Подільсь�ом��районі�з�ідно�з�до-

дат�ом.

2.�Ком�нальном��підприємств��з�питань

б�дівництва�житлових�б�дин�ів�"Житлоінвест-

б�д-УКБ"�в��становленом��поряд���здійснити

передач��майна,�зазначено�о�в�п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження,�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�"Кіноман"�— я��орендарю,�та

надати�до�Департамент���ом�нальної�влас-

ності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)��опію�а�та�приймання-передачі.

3.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

вжити�ор�анізаційно-правових�заходів�щодо

проведення�незалежної�оцін�и�та�внесення

відповідних�змін�до�до�овор��оренди�цілісно-

�о�майново�о��омпле�с��"Кінотеатр�"Жовтень"

(�олишньо�о�цілісно�о�майново�о��омпле�с�

ДКП�"Кінотеатр�"Жовтень").

4.�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

№ Найменування основних засобів
та матеріальних активів

Площа кв. м Балансова вартість (з
ПДВ), грн

загальна нежилих приміщень

1. Основні засоби

1.1. Будівлі і споруди 2879,6 43177221,78

1.2. Машини та обладнання 7496924,9

1.3. Інструменти, прилади, інвентар

1.4. Багаторічні насадження 46592,52

1.5. Інші основні засоби (в тому
числі об'єкти зовнішнього
благоустрою)

2090656,34

2. Інші необоротні матеріальні
активи

17556,6

Загальна вартість: 52828952,14

Додато�

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

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

26.07.2016�№�604

Майновий комплекс,
створений в результаті реконструкції цілісного майнового комплексу 

"Кінотеатр "Жовтень" (колишнього цілісного майнового комплексу ДКП
"Кінотеатр "Жовтень") на вул. Костянтинівській, 26 у Подільському районі,

що зараховується до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва
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Керівник апарату В. Бондаренко

Про зарахування до комунальної 
власності територіальної громади 
міста Києва майнового комплексу, 

створеного в результаті реконструкції дошкільного 
навчального закладу 

№ 383 на вул. Гарматній, 41 
у Солом'янському районі

Розпорядження № 592 від 26 липня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частин другої та п'ятої статті 60 Закону

України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року
№ 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста
Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури",
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 15 жовтня 2014 року № 1149 "Про реконструкцію будівлі дошкільного навчального закладу № 383 на
вулиці Гарматній, 41 в Солом'янському районі", враховуючи листи комунального підприємства з питань
будівництва житлових будинків "Житлоінвест)УКБ" від 28 грудня 2015 року № 114/7889, від 29 грудня
2015 року № 114/7929 та від 05 травня 2016 року № 114/2981, у зв'язку із завершенням реконструкції
дошкільного навчального закладу на вул. Гарматній, 41 у Солом'янському районі (декларація про готовність
об'єкта до експлуатації "Реконструкція дошкільного навчального закладу № 383 по вул. Гарматній, 41 у
Солом'янському районі м. Києва" від 04 серпня 2015 року № KB 143152160125), в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

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

риторіальної��ромади�міста�Києва�майновий

�омпле�с,�створений�в�рез�льтаті�ре�онстр��ції

дош�ільно�о�навчально�о�за�лад��№�383�на

в�л.�Гарматній,�41���Солом'янсь�ом��районі

з�ідно�з�додат�ом.��

2.�Передати�об'є�т,�зазначений���п�н�ті�1�

цьо�о�розпорядження,�до�сфери��правління

Солом'янсь�ої�районної�в�місті�Києві�держав-

ної�адміністрації.

3.�Солом'янсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�спільно�з��ом�нальним

підприємством�з�питань�б�дівництва�житлових

б�дин�ів�"Житлоінвест-УКБ"�здійснити�в��ста-

новленом��поряд���приймання-передач��об'є�та,

зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,

та�надати�а�т�приймання-передачі�до�Депар-

тамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�о-

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

�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

4.�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

Додато�

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

26.07.2016�№�592

Майновий комплекс, 
створений в результаті реконструкції 

дошкільного навчального закладу 
№ 383 на вул. Гарматній, 41 у Солом'янському районі, 

що зараховується до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

№ Найменування
основних засобів та

матеріальних
активів

Площа, кв. м Балансова вартість (з ПДВ), грн

загальна нежилих приміщень

1. Основні засоби

1.1. Будівлі і споруди 2225,6 26304221,12

1.2. Машини та
обладнання

2432154,76

1,3. Інструменти,
прилади, інвентар

373031,22

1.4. Багаторічні
насадження

438620,4

1.5. Інші основні засоби 
(в тому числі об'єкти
зовнішнього
благоустрою)

6428389,87

2. Інші необоротні
активи

2228464,68

Загальна вартість: 38204882,05

Про організаційні заходи 
щодо виконання Закону України 

"Про особливості доступу до інформації 
у сферах постачання електричної енергії, 

природного газу, теплопостачання, 
централізованого постачання гарячої води, 

централізованого питного водопостачання та водовідведення"
Розпорядження № 593 від 26 липня 2016 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання Закону України
"Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу,
теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та
водовідведення":

1.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій

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

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

безпечити�надання�Департамент��с�спільних

�ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

адміністрації)�інформації,�зазначеної���п�н�тах

1,�2,�6,�7�частини�першої�статті�1�За�он��У�-

раїни�"Про�особливості�дост�п��до�інформації

��сферах�постачання�еле�тричної�енер�ії,�при-

родно�о��аз�,�теплопостачання,�централізо-

вано�о�постачання��арячої�води,�централізо-

вано�о�питно�о�водопостачання�та�водовідве-

дення".

2.�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфра-

стр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

адміністрації)�забезпечити�надання�Департа-

мент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�інформації,�зазначе-

ної���п�н�тах�1,�8,�14�частини�першої�статті�1

За�он��У�раїни�"Про�особливості�дост�п��до

інформації���сферах�постачання�еле�тричної

енер�ії,�природно�о��аз�,�теплопостачання,

централізовано�о�постачання��арячої�води,

централізовано�о�питно�о�водопостачання�та

водовідведення".

3.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�о-

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

�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забезпе-

чити�надання�Департамент��с�спільних��о-

м�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

адміністрації)�інформації,�зазначеної���п�н�-

тах�1,�12�частини�першої�статті�1�За�он��У�-

раїни�"Про�особливості�дост�п��до�інформації

��сферах�постачання�еле�тричної�енер�ії,�при-

родно�о��аз�,�теплопостачання,�централізо-

вано�о�постачання��арячої�води,�централізо-

вано�о�питно�о�водопостачання�та�водовідве-

дення".

4.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій

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

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

Департамент��житлово-�ом�нальної� інфра-

стр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

адміністрації),�Департамент��соціальної�політи-

�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

забезпечити�оновлення�інформації,�зазна-

ченої�в�п�н�тах�1,�2,�3�цьо�о�розпорядження,

��стро�и,�встановлені�статтею�2�За�он��У�-

раїни�"Про�особливості�дост�п��до�інфор-

мації���сферах�постачання�еле�тричної�енер�ії,

природно�о��аз�,�теплопостачання,�цент-

ралізовано�о�постачання��арячої�води,�цент-

ралізовано�о�питно�о�водопостачання�та�во-

довідведення",�та�надання�її�Департамент�

с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації).

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

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

�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забезпе-

чити:

ф�н�ціон�вання/створення�на�Єдином��веб-

порталі�територіальної��ромади�міста�Києва�в

розділі�"П�блічна�інформація"�р�бри�и�"Інфор-

мація�для�споживачів";

своєчасне�розміщення�інформації,�зазна-

ченої�в�п�н�тах�1,�2,�3�цьо�о�розпорядження,

на�Єдином��веб-порталі�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�в�р�бриці�"Інформація�для

споживачів"�розділ��"П�блічна�інформація"�в

�азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�"Хрещати�".

6.�Апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)�забезпечити�своєчасне�розміщен-

ня�інформації,�зазначеної�в�п�н�тах�1,�2,�3

цьо�о�розпорядження,�на�інформаційних�стен-

дах�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов'яз�ів.�

Голова В. Кличко

Про зміни у складі колегії 
Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 595 від 26 липня 2016 року
Відповідно до Положення про Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 грудня 2013 року № 2254, та у зв'язку з
кадровими змінами:

Унести�до�с�лад���оле�ії�Департамент��охо-

рони�здоров'я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації),�затверджено�о�розпоряджен-

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

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

21�травня�2013�ро���№�738�(в�реда�ції�розпо-

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

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

від�26�листопада�2015�ро���№�1147),�та�і�зміни:

1.�Абзац�10�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

"Кри��нов�Юрій�Володимирович�— заст�п-

ни���олови�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої

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

�о�захист�,�дире�тор�Департамент��соціаль-

ної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

(за�з�одою)".

2.�Увести�до�с�лад���оле�ії:

Гелевея�Оле�а�Івановича�— �олов��постійної

�омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�охоро-

ни�здоров'я�та�соціально�о�захист��(за�з�о-

дою).
Голова В. Кличко

Про затвердження плану окремих заходів 
щодо подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в місті Києві 

на II півріччя 2016 року
Розпорядження № 584 від 26 липня 2016 року

Відповідно до законів України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми
протидії ВІЛ)інфекції/СНІДу на 2014)2018 роки", "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом
імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ", "Про місцеве
самоврядування в Україні", з урахуванням Паризької декларації "Ініціатива з прискорення дій у великих
містах: покінчимо з епідемією СНІДу" від 1 грудня 2014 року та з метою зменшення негативного впливу епідемії
ВІЛ)інфекції на здоров'я населення міста Києва:

1.�Затвердити�план�о�ремих�заходів�щодо

подолання�епідемії�ВІЛ/СНІД��в�м.�Києві�на�II

півріччя�2016�ро��,�що�додається.

2.�Департамент��охорони�здоров'я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�здійснювати

�оординацію�план��о�ремих�заходів,�затверд-

жено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження�та

інформ�вати�населення�про�йо�о�ви�онання.

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

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

�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забезпе-

чити�висвітлення�зміст��цьо�о�розпорядження

в�засобах�масової�інформації�в��становленом�

поряд��.

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

ження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь-

�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Поворозни-

�а�М.�Ю.
Голова В. Кличко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

26.07.2016�№�584

План окремих заходів подолання епідемії ВЇЛ/СНІДу в місті Києві на II півріччя 2016 року

№ з/п Заходи Відповідальний за виконання Строки виконання Джерела фінансування Обсяги
фінансування, 

тис. грн

Індикатори результативності
виконання завдання

1. Забезпечення підвищення ефективності
профілактичних заходів, які реалізуються
неурядовими організаціями (далі — НУО) серед
груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ,
вт.ч. в рамках гранту Глобального фонду по
боротьбі зі СІНДом, туберкульозом

Досягти 10% рівня виявлення ВІЛ�
інфекції серед груп вразливих до
інфікування та залучення 90% з
осіб з ВІЛ�інфекцією до медичного
спостереження

1.1. Підвищити виявлення ВІЛ�інфекції під час
профілактичних заходів, які здійснюють НУО
серед осіб, що відносяться до груп підвищеного
ризику щодо інфікування ВІЛ, шляхом
оптимізації аутріч�маршрутів та маршрутів
мобільних амбулаторій

Міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського
здоров'я" (далі — Альянс) (за згодою), НУО (за згодою),
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Київський міський центр соціальних
служб для сім'ї, дітей і молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (далі — КМЦ СССДМ)

до кінця року Не потребує фінансування з
бюджету міста Києва

1.2. Запровадити безперешкодний доступ до
тестування на ВІЛ�інфекцію із застосуванням
двох швидких тестів в рамках профілактичної
діяльності, яка здійснюється НУО серед осіб, що
відносяться до груп підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ

Альянс (за згодою), Представництво Фундації
АНТИСНІД США в Україні (далі — AHF) (за згодою), НУО
(за згодою)

до кінця року Інші джерела 
(Глобальний фонд боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та
малярією, AHF)

1.3. Запровадити на базі НУО практику швидкого
залучення осіб, у яких виявлено ВІЛ�інфекцію, до
медичного спостереження за принципом "тестуй
та реєструй"

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Альянс (за згодою), AHF (за згодою),
НУО (за згодою). Проект USAID RESPOND (далі —
RESPOND) (за згодою)

до кінця року Інші джерела 
(Глобальний фонд боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та
малярією, AHF, USAID)

1.4. Запровадити у Голосіївському, Деснянському,
Дніпровському та Святошинському районах
міста Києва маршрут пацієнта з ВІЛ�інфекцією за
принципом "тестуй та реєструй" в рамках
профілактичної діяльності, що здійснюється НУО

Управління охорони здоров'я Голосіївської,
Деснянської, Дніпровської та Святошинської районних в
місті Києві державних адміністрацій, Департамент
охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації),
Альянс (за згодою), НУО (за згодою)

до кінця року Не потребує фінансування з
бюджету міста Києва

1.5. Забезпечити участь медичних працівників у
тестуванні на ВІЛ�інфекцію представників груп
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, на
базі громадських центрів НУО та мобільних
амбулаторій

Управління охорони здоров'я Голосіївської,
Деснянської, Дніпровської та Святошинської районних в
місті Києві державних адміністрацій, Департамент
охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), НУО
(за згодою)

до кінця року Не потребує фінансування з
бюджету міста Києва

1.6. Забезпечити збільшення охоплення тестуванням
на ВІЛ�інфекцію статевих партнерів людей, які
живуть з ВІЛ�інфекцією (далі — ЛЖВ)

Альянс (за згодою), НУО (за згодою), RESPOND (за
згодою), AHF (за згодою), Департамент охорони
здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

до кінця року Інші джерела 
(Глобальний фонд боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та
малярією, AHF)

1.7. Розробити та запровадити індикатори
ефективності профілактичних заходів, які
здійснюються НУО в частині виявлення та
залучення до медичного спостереження осіб з
ВІЛ�інфекцією

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), RESPOND (за згодою), Альянс (за
згодою)

до кінця року Не потребує фінансування з
бюджету міста Києва

2. Забезпечення ефективної роботи закладів
охорони здоров'я, що засновані на комунальній
власності територіальної громади міста Києва
щодо обстеження на ВІЛ�інфекцію пацієнтів за
ініціативою медичного працівника

Забезпечити можливість
тестування населення на ВІЛ�
інфекцію у закладах охорони
здоров'я та залучити 90% осіб з
ВІЛ�інфекцією до медичного
спостереження

2.1. Розробити та запровадити маршрут пацієнта з
ВІЛ�інфекцією за принципом "тестуй та реєструй"
в закладах охорони здоров'я що засновані на
комунальній власності територіальної громади
міста Києва у Голосіївському, Деснянському,
Дніпровському та Святошинському районах

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), управління охорони здоров'я
Голосіївської, Деснянської, Дніпровської та
Святошинської районних в місті Києві державних
адміністрацій, RESPOND (за згодою), AHF (за згодою)

до кінця року Не потребує фінансування з
бюджету міста Києва

2.2. Забезпечити населенню вільний доступ до
діагностики ВІЛ�інфекції з використанням двох
швидких тестів за місцем звернення за
медичною допомогою у закладах охорони
здоров'я, що засновані на комунальній власності
територіальної громади міста Києва у
Голосіївському, Деснянському, Дніпровському
та Святошинському районах

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), управління охорони здоров'я
Голосіївської, Деснянської, Дніпровської та
Святошинської районних в місті Києві державних
адміністрацій, RЕSPOND (за згодою), AHF (за згодою),
Проект USAІD "Реформа ВІЛ�послуг у дії за згодою)

до кінця року Бюджет міста Києва 
Інші кошти

1380,00

2.3. Забезпечити навчання медичних працівників
закладів охорони здоров'я, що засновані на
комунальній власності територіальної громади
міста Києва у Голосіївському, Деснянському,
Дніпровському та Святошинському районах з
питань діагностики ВІЛ�інфекції з використанням
швидких тестів

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), управління охорони здоров'я
Голосіївської, Деснянської, Дніпровської та
Святошинської районних в місті Києві державних
адміністрацій, RESPOND (за згодою), Проект USAID
"Реформа ВІЛ�послуг у дії" (за згодою)

до кінця року Інші джерела

2.4. Запровадити міський щомісячний день
тестування на ВІЛ�інфекцію у закладах охорони
здоров'я, що засновані на комунальній власності
територіальної громади міста Києва

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), управління охорони здоров'я районних в
місті Києві державних адміністрацій, AHF (за згодою)

до кінця року Не потребує фінансування з
бюджету міста Києва

2.5. Розробити та запровадити індикатори
ефективності виявлення та реєстрації випадків
ВІЛ�інфекції у закладах охорони здоров'я, що
засновані на комунальній власності
територіальної громади міста Києва

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), RESPOND (за згодою), AHF (за згодою)

до кінця року Не потребує фінансування з
бюджету міста Києва

3. Впровадити преконтактну профілактику (РrЕР)
серед чоловіків, які практикують секс з
чоловіками

Департамент охорони здоров’я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), НУО (за згодою)

до кінця року Інші джерела (PEPFAR) Залучено до преконтактної
профілактики 100 осіб

4. Забезпечення стійкості програми замісної під�
тримувальної терапії (далі — ЗПТ) для
споживачів ін'єкційних наркотиків (далі — СІН)

до кінця року Створені умови для подвоєння
охоплення ЗПT у 2017 p. до 1500
СІН. (900 — за рахунок коштів
Глобального Фонду, 500 — за
рахунок PEPFAR, 100 — за рахунок
місцевого бюджету)

4.1. Забезпечити відкриття двох нових кабінетів ЗПТ
(за принципом центру інтегрованих послуг) у
структурі спеціалізованих закладів охорони
здоров'я (Київська міська клінічна наркологічна
лікарня" Соціотерапія", Київська міська клінічна
лікарня №5)

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Проект USAID "Реформа ВІЛ�послуг у дії"
(за згодою), AHF (за згодою)

до кінця року Інші джерела

4.2. Забезпечити розширення нроірами ЗПT на 100
пацієнтів

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

до кінця року Бюджет міста Києва 204,00

5. Забезпечення розширення доступу ЛЖВ до
антиретровірусної терапії (далі – APT)

Збільшення на 60% охоплення
лікуванням людей, які живуть з
ВІЛ/СНІД



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
3 ñåðïíÿ 2016 ð.

¹82(4852)

11

№ з/п Заходи Відповідальний за виконання Строки виконання Джерела фінансування Обсяги
фінансування, 

тис. грн

Індикатори результативності
виконання завдання

5.1. Забезпечити продовження APT для 5541 ЛЖВ, які
перебувають під диспансерним наглядом у
Київському міському центрі профілактики та
боротьби зі СНІДом Київської міської клінічної
лікарні №5, та додаткове залучення до лікування
2682 ЛЖВ та забезпечити клініко�лабораторний
моніторинг ефективності їх лікування

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), управління охорони здоров'я
Голосіївської, Деснянської, Дніпровської та
Святошинської районних в місті Києві державних
адміністрацій

до кінця року Державний бюджет 
Бюджет міста Києва 
Інші джерела (PЕPFAR, AHF)

35218,65 
5216,00

5.2. Розробити заходи з поетапного розосередження
диспансерного нагляду за ЛЖВ шляхом
запровадження APT у комунальних
некомерційних підприємствах "Консультативно�
діагностичних центрах" Голосіївського,
Деснянського, Дніпровського та
С'вятошинського районів міста Києва

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), управління охорони здоров'я
Голосіївської, Деснянської, Дніпровської та
Святошинської районних в місті Києві державних
адміністрацій, RESPOND (за згодою)

до кінця року Інші джерела

5.3. Забезпечити навчання лікарів комунальних
некомерційних підприємств "Консультативно�
діагностичних центрів" Голосіївського,
Деснянського, Дніпровського та Святошинського
районів міста Києва основам APT та лікування
ВІЛ�інфекції/СНІДу

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), RESPOND (за згодою)

до кінця року Інші джерела

5.4. Забезпечити відкриття двох Кабінетів Довіри (з
кабінетом лікаря�інфекціоніста) (далі — сайт
APT) у Оболонському та І Іодільському районах
міста

Оболонська та Подільська районні в місті Києві державні
адміністрації, Департамент охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Проект USAID
"Реформа ВІЛ�послуг у дії"

до кінця року Бюджет міста Києва 
Інші джерела (Проект USAID
"Реформа ВІЛ�послуг у дії")

600,00 
582,00

5.5. Розробити модель впровадження APT на базі
НУО, що реалізує профілактичні програми для
чоловіків, які практикують секс з чоловіками

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Альянс громадського здоров'я (за
згодою), НУО (за згодою)

до кінця року Інші джерела

5.6. Забезпечити виділення приміщень для відкриття
у 2017 році додаткових сайтів APT в
Дарницькому, Шевченківському та
Солом'янському районах міста Києва

Дарницька, Солом'янська, Шевченківська районні в
місті Києві державні адміністрації, Департамент охорони
здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

до кіпця року Не потребує фінансування з
бюджету міста Києва

5.7. Забезпечити відкриття клініки AHF для надання
безкоштовних послуг з тестування на ВІЛ�
інфекцію та лікування на базі Клінічної лікарні 
№ 15 Подільського району м. Києва

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), AHF (за згодою)

до кінця року Не потребує фінансування з
бюджету міста Києва

6. Розроблення проекту рішення Київської міської
ради "Про затвердження Міської цільової
комплексної програми подолання епідемії СНІДу
на 2017—2021 роки" та подання його на
затвердження в установленому законодавством
порядку.

Департамент охорони здоров'я, Проект USAID "Реформа
ВІЛ�послуг у дії" (за згодою), RESPOND (за згодою), НУО
(за згодою), USAIDS

до 01 вересня 2016 Не потребує фінансування з
бюджету міста Києва

Запропоновані шляхи реалізації
завдань щодо подолання епідемії
ВІЛ/СНІДу на період до 2021 року у
м. Києві 

Всього 43198,65

в т.ч. за рахунок місцевого бюджету 7400,00

за рахунок державного бюджету, за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру"
КВКВК 2301400 за напрямом "Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей" 

35218,65

інші джерела 580,00

*�Крім�зазначено�о,�передбачається�додат�ове�фінанс�вання�з�інших�джерел���я�ості�технічної�(бла�одійної�допомо�и)�в�рам�ах�реалізації�спільних�прое�тів���сфері�СІНД��за��частю

міжнародних�донорсь�их�ор�анізацій.�

Керівник апарату В. Бондаренко  

Про будівництво артезіанської свердловини малої
продуктивності на вул. Ентузіастів, 43 

у Дніпровському районі
Розпорядження № 583 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�малої

прод��тивності� на� в�л.� Ент�зіастів,� 43� �

Дніпровсь�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"�замовни�ом

б�дівництва�артезіансь�ої�свердловини�малої

прод��тивності� на� в�л.� Ент�зіастів,� 43� �

Дніпровсь�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�дівельн�

Про зарахування до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва майнового комплексу, створеного 

в результаті реконструкції з прибудовою середньої 
загальноосвітньої школи № 128 на вул. Раїси Окіпної, 6 

у Дніпровському районі
Розпорядження № 594 від 26 липня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря)
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван)
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення комунального підприєм)
ства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд)УКБ» від 03 листопада 2015 року № 114/6530/2,
від 09 грудня 2015 року № 114/7385, від 15 квітня 2016 року № 114/2586 та від 05 травня 2016 року № 114/2981,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
24 листопада 2011 року № 2169 «Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою до існуючої
школи № 128 на вул. Р. Окіпної, 6 у Дніпровському районі», акт готовності об’єкта до експлуатації від 03 серп)
ня 2015 року та сертифікат від 04 серпня 2015 року серії ІУ № 165152160700, з метою ефективного використан)
ня майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, в межах функцій органу місцевого са)
моврядування:

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

риторіальної��ромади�міста�Києва�майновий

�омпле�с,�створений�в�рез�льтаті�ре�онстр��-

ції�з�приб�довою�середньої�за�альноосвітньої

ш�оли�№ 128�на�в�л.�Раїси�О�іпної,�6���Дніпров-

сь�ом��районі,�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Передати�об’є�т,�зазначений���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�до�сфери��правління

Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації.

3.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�спільно�з��ом�нальним�під-

приємством�з�питань�б�дівництва�житлових

б�дин�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�здійснити�в

�становленом��поряд���приймання-передач��

об’є�та,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпо-

рядження,�та�надати�а�т�приймання-передачі

до�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Ки-

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

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

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

26.07.2016�р.�№�594

Майновий комплекс, 
створений в результаті реконструкції з прибудовою середньої 

загальноосвітньої школи № 128 на вул. Раїси Окіпної, 6 у Дніпровському
районі, що зараховується 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва

№ Найменування основних
засобів та матеріальних
активів

Площа, кв. м Балансова вартість (з
ПДВ), грн

загальна нежилих приміщень

1. Основні засоби

1.1. Будівлі і споруди 13264,2 94992573,08

1.2. Машини та обладнання 15815812,63

1.3. Інструменти, прилади,
інвентар

1751875,54

1.4. Багаторічні насадження 971413,05

1.5. Інші основні засоби (в тому
числі об'єкти зовнішнього
благоустрою)

14064593,52

2. Інші необоротні матеріальні
активи

3039808,07

3. Запаси 746224,91

Загальна вартість: 131382300,80

Керівник апарату В. Бондаренко  
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ор�анізації�для�ви�онання�робіт,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�в��становленом�

поряд��.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвердження

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�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

рішенням�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

інфрастр��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�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)�інвестиційні�пропозиції�щодо

в�лючення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження,�до�про�рам�е�ономічно�о�і

соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі��та

наст�пні�ро�и.

5.�Взяти�до�відома,�що�майно�після�завершення

робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,

зарахов�ється� до� �ом�нальної� власності

територіальної��ромади�міста�Києва.

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

порядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов'яз�ів.
Голова В. Кличко

Про затвердження проекту «Будівництво дитячого 
дошкільного закладу на житловому масиві Осокорки, 

10 мікрорайон, ділянка 36 у Дарницькому районі м. Києва»
Розпорядження № 586 від 26 липня 2016 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто)герой Київ» та постано)
ви Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження про)
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України»:

І.�Затвердити�прое�т�«Б�дівництво�дитячо�о

дош�ільно�о�за�лад��на�житловом��масиві�Осо-

�ор�и,�10�мі�рорайон,�ділян�а�36���Дарниць�о-

м��районі�м.�Києва»,�врахов�ючи�е�спертний

звіт�щодо�роз�ляд��прое�тної�до��ментації�Дер-

жавно�о�підприємства�«Спеціалізована�держав-

на�е�спертна�ор�анізація —�Центральна�сл�ж-

ба���раїнсь�ої�державної�б�дівельної�е�спер-

тизи»�від�19�травня�2016�ро���№ 00-0270-16/ЦБ,

з�та�ими�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

Показник Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва �нове будівництво

Ступінь вогнестійкості будівлі � ІІ

І Ілоща ділянки в межах проектування га 1,0585

Площа забудови кв. м 1501,12

Поверховість поверх 3

Загальна площа будівлі кв. м 5956,11

Корисна площа будівлі кв. м 5634,74

Будівельний об'єм будівлі куб. м 21766,24

Місткість закладу місце 260

Кількість груп група 14

Тривалість будівництва місяць 11,5

Кількість створених робочих місць місце 53

Загальна кошторисна вартість в поточних цінах станом
на 19.05.2016, у тому числі:

тис. грн 88310,617

будівельні роботи тис. грн 53707,763

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 15449,570

інші витрати тис. грн 19153,284

Річна потреба:

води тис. куб. м 18,907

теплової енергії Гкал 2762,94

електричної енергії тис. кВт.год 1476,32

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи��

(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним��ошторис-

ним�розрах�н�ом�б�дівництва,�здійснює�за-

мовни��б�дівництва�на�підставі�об�р�нт�валь-

них�до��ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�пе-

ревір�и�в��становленом��поряд��.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб-

�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Про передачу функцій замовника проектування 
та виконання робіт з регулювання рівня води водойми озера

Глинка з виконанням берегоукріплення 
та благоустрою південної її частини

Розпорядження № 587 від 26 липня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре)

гулювання містобудівної діяльності», з метою оптимізації управлінських рішень у сфері управління будівель)
ною галуззю міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�по�охороні,��три-

манню�та�е�спл�атації�земель�водно�о�фонд�

м.�Києва�«Плесо»�в��становленом��поряд���пе-

редати��ом�нальном��підприємств��«Дире�ція

з��апітально�о�б�дівництва�та�ре�онстр��ції

«Київб�дре�онстр��ція»�(далі —�КП�«Київб�д-

ре�онстр��ція»)�ф�н�ції�замовни�а�прое�т�ван-

ня�та�ви�онання�робіт�з�ре��лювання�рівня�во-

ди�водойми�озера�Глин�а�з�ви�онанням�бере-

�о��ріплення�та�бла�о�строю�південної�її�час-

тини,�всі�наявні�до��менти,�я�і�засвідч�ють�пра-

ва�замовни�а,�обся�и�незавершено�о�б�дів-

ництва�на�момент�передачі,�прое�тно-�ошто-

рисн�,�до�овірн�,�б�х�алтерсь���до��ментацію,

до��ментацію,�пов’язан��з�проведенням�про-

цед�р�за��півель,�обладнання�та�матеріали,

що�придбані�для��омпле�тації�об’є�та,�та�ін-

формацію,�я�а�є�важливою�для�їх�здійснення

відповідно�до�за�онодавства.

2.�КП�«Київб�дре�онстр��ція»:

2.1.�У�разі�необхідності�забезпечити��ори-

��вання�прое�тно-�ошторисної�до��ментації�в

�становленом��поряд��.

2.2.�Визначити��енеральн��підрядн��ор�ані-

зацію�для�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�в��становленом�

поряд��.

2.3.�Забезпечити�ви�онання�прое�тних,�б�ді-

вельних�та�інших�робіт�по�об’є�т�,�зазначено-

м��в�п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.4.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ви�онання�робіт�з�б�дівництва�об’є�та�обов’яз-

�ово�передбачити��мови�щодо�надання�під-

рядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та

встановити��арантійні�стро�и�е�спл�атації�об’-

є�та.

2.5.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання

б�дівельних�робіт.

2.6.�Забезпечити�дотримання�вимо��Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

3.�Взяти�до�відома,�що�за�інчений�б�дівниц-

твом�об’є�т�б�де�в��становленом��поряд���за-

рахований�до��ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва.

4.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

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

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

ністрації)�надати�в��становленом��поряд���до

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

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

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

зиції�до�про�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о

розвит���м.�Києва�на�2016�рі��та�наст�пні�ро-

�и�по�об’є�т�,�зазначеном��в�п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження.

5.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�від�23�вересня�2015�ро���№ 936�«Про

здійснення�робіт�з�ре��лювання�рівня�води�во-

дойми�озера�Глин�а�з�ви�онанням�бере�о��ріп-

лення�та�бла�о�строю�південної�її�частини».

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.
Голова В. Кличко

Про прийняття та передачу каналізаційних 
мереж житлового будинку № 3/5 на вулиці Попова 

в Оболонському районі
Розпорядження № 588 від 26 липня 2016 року

Відповідно до статей 30, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності те)
риторіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної
інфраструктури», враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фон)
ду спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 30 жовтня 2015 року № 056/24)6438, з метою належної
експлуатації каналізаційних мереж та надання якісних послуг мешканцям житлового будинку № 3/5 на ву)
лиці Попова в Оболонському районі:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

і�передати���володіння�та��орист�вання�п�бліч-

ном��а�ціонерном��товариств��«А�ціонерна

�омпанія�«Київводо�анал»��аналізаційні�мере-

жі�житлово�о�б�дин���№ 3/5�на�в�лиці�Попо-

ва�в�Оболонсь�ом��районі�з�ідно�з�додат�ом,

в�межах�та�на��мовах,�визначених���одою�про

передач��в��правління�від�ритом��а�ціонер-

ном��товариств��«А�ціонерна��омпанія�«Київ-

водо�анал»�майна,�що�є��ом�нальною�влас-

ністю�територіальної��ромади�міста�Києва,�від

20�листопада�2003�ро���(в�реда�ції�до�овор�

на�володіння�та��орист�вання�майном�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�від�01��р�дня

2006�ро��),���ладеною�між�ВАТ�«АК»Київводо-

�анал»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною�адмі-

ністрацією.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ції)�разом�з��ом�нальним�підприємством�з��т-

римання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спе-

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�за-

безпечити���встановленом��поряд���прийнят-

тя�та�передач���аналізаційних�мереж,�зазна-

чених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб-

�а�О.�В.
Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

26.07.2016�р.�№�588

Каналізаційні мережі житлового будинку № 3/5 на вулиці Попова 
в Оболонському районі, які безоплатно приймаються до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва і передаються у володіння та
користування публічному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал»

Керівник апарату В. Бондаренко

№ Назва об'єкта Діаметр,
мм

Довжина
мережі,

м

Кількість
колодязів,

шт.

Матеріал
труб

Середня
глибина, м

Рік
побу�
дови

(рекон�
струкції)

Балансова вартість,
грн

первісна залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Внутрішньо�
квартальна
каналізаційна
мережа від
житлового
будинку на
вулиці Попова,
3/5

315 
160

61,9
7,25

5 
2

ПE100SDR 17
ПE100SDR 17

4 
2,7

2015
2015

491 191,38
41 010,63

491 191,38
41 010,63

2. Каналізаційна
камера К�7 на
колекторі Д 1920
мм на вулиці
Попова (майно
після
реконструкції з
виконанням
хімзахисту)

� � 1 � 11 2015 63 883,70 63 883,70
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Про проведення конкурсу із залучення інвестора 
до будівництва житлового кварталу 

з повним комплексом обслуговування на вул. Бакинській, 37)41 
у Шевченківському районі

Розпорядження № 589 від 26 липня 2016 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк)

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже)
нерно)транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, рішення Київської міської ради від 31 березня 2016 року № 255/255 «Про май)
нові питання, пов’язані з будівництвом житлового кварталу з повним комплексом обслуговування на вул. Ба)
кинській, 37)41 у Шевченківському районі» та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню ін)
весторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерно)транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол засідання від 15 червня 2015 року № 70/2015), з метою підвищення
ефективності залучення інвесторів:

1.�Затвердити�перелі��об’є�тів,�я�і�потреб�-

ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е

інвестиційне�а�ентство»�замовни�ом�б�дівниц-

тва�та�під�отовчих�(передінвестиційних)�робіт�для

проведення�інвестиційно�о��он��рс��за�об’є�-

том�інвест�вання,�зазначеним���перелі���об’-

є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�інвестицій.

3.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвести-

ційне�а�ентство»:

3.1.�Подати��лопотання�стосовно�відведен-

ня�земельної�ділян�и�на�в�л.�Ба�инсь�ій,�37-

41���Шевчен�івсь�ом��районі�та�оформити�пра-

во��орист�вання�земельною�ділян�ою�відпо-

відно�до�за�онодавства�У�раїни.

3.2.�Розробити�орієнтовні�техні�о-е�ономіч-

ні�по�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропо-

зиції�за�об’є�том�інвест�вання,�зазначеним���пе-

релі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�ін-

вестицій.

3.3.�По�одити�в��становленом��поряд���орі-

єнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�можли-

ві�передпрое�тні�пропозиції�за�об’є�том�інвес-

т�вання,�зазначеним���перелі���об’є�тів,�я�і

потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�з�Департа-

ментом�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Депар-

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

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

державної�адміністрації),�Департаментом�б�дів-

ництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�Шевчен�ів-

сь�ою�районною�в�місті�Києві�державною�ад-

міністрацією�та��ом�нальним�підприємством

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київ-

�ом�нсервіс».

3.4.�Надати�орієнтовні�техні�о-е�ономічні�по-

�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропозиції�та

пропозиції�до��мов��он��рс��за�об’є�том�ін-

вест�вання,�зазначеним���перелі���об’є�тів,�я�і

потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�до�Депар-

тамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації).

4.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації),�Департамент��б�-

дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Депар-

тамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Шев-

чен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації�та��ом�нальном��підприємств�

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київ-

�ом�нсервіс»�надавати�потрібні�виснов�и,�по-

�одження�та�матеріали�для�під�отов�и�орієн-

товних�техні�о-е�ономічних�по�азни�ів,�мож-

ливих�передпрое�тних�пропозицій�за�об’є�том

інвест�вання,�зазначеним���перелі���об’є�тів,

я�і�потреб�ють�зал�чення�інвестицій.

5.�Постійно�діючій��он��рсній��омісії�по�за-

л�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівниц-

тва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів

житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�неза-

вершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспорт-

ної�інфрастр��т�ри�міста�Києва�в��становле-

ном��поряд���провести��он��рс�із�зал�чення

інвестора.

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

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Пліса�Г.�В.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

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

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

26.07.2016�№�589

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Б�дівництво�житлово�о��вартал��з�повним��омпле�сом�обсл��ов�вання�на�в�л.�Ба�инсь�ій,�37-

41���Шевчен�івсь�ом��районі.
Керівник апарату В. Бондаренко

Про прийняття та передачу вбудованого 
індивідуального теплового пункту з обладнанням 

жилого будинку № 5 на вулиці Мартиросяна 
у Солом’янському районі

Розпорядження № 590 від 26 липня 2016 року
Відповідно до статей 30, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської

міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності те)
риторіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної
інфраструктури», враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фон)
ду спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 28 березня 2016 року № 056/24)1464, з метою належної
експлуатації вбудованого індивідуального теплового пункту з обладнанням жилого будинку № 5 на вул. Мар)
тиросяна у Солом’янському районі та надання якісних послуг його мешканцям:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

передати���володіння�та��орист�вання�п�бліч-

ном��а�ціонерном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО»

вб�дований�індивід�альний�тепловий�п�н�т�з

обладнанням�жило�о�б�дин���№ 5�на�в�лиці

Мартиросяна���Солом’янсь�ом��районі�з�ідно

з�додат�ом,�в�межах�та�на��мовах,�визначених

��одою�щодо�реалізації�прое�т���правління�та

реформ�вання� енер�етично�о� �омпле�с��

м.�Києва�від�27�вересня�2001�ро���(зі�зміна-

ми),�я�����ладено�між�АЕК�«Київенер�о»�та�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�м. Ки-

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

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

зом�з��ом�нальним�підприємством�з��триман-

ня�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціаль-

но�о�призначення�«Спецжитлофонд»�забезпе-

чити���встановленом��поряд���прийняття�та

передач��об’є�та,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб-

�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Додато��

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

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

26.07.2016�№�590

Вбудований індивідуальний тепловий пункт 
з обладнанням жилого будинку № 5 на вулиці Мартиросяна 

у Солом’янському районі, який безоплатно приймається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

та передається у володіння та користування публічному 
акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»

Керівник апарату В. Бондаренко

Назва об'єкта та адреса
розташування

Довжина
теплових

мереж, пoг. м

Діаметр труб,
мм

Рік побудови

Балансова вартість, грн

ЦО гвп ЦО ГВП Первісна

Залишкова
станом 

на 01 березня
2016 року

1 2 3 4 5 6 7 8

Вбудований ІТП з обладнанням
жилого будинку на вулиці
Мартиросяна, 5, S=33,6 кв. м

� � � � 2013 369327,63 358247,80

Про надання Інституту демографії та соціальних досліджень 
імені М. В. Птухи Національної академії наук України 

та державній установі «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку Національної 

академії наук України» у постійне користування земельної 
ділянки на бульв. Тараса Шевченка, 60 у Шевченківському районі

Розпорядження № 591 від 26 липня 2016 року
Відповідно до статей 17, 84, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи лист)згоду Ради по вивчен)
ню продуктивних сил України Національної академії наук України від 23 лютого 2015 року № 2 та розгля)
нувши звернення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії на)
ук України від 21 листопада 2014 року № 181)10/377 та державної установи «Інститут економіки природоко)
ристування та сталого розвитку Національної академії наук України» від 30 червня 2015 року № 01)10/180, в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1�Припинити�Раді�по�вивченню�прод��тив-

них�сил�У�раїни�Національної�а�адемії�на��

У�раїни�право�постійно�о��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою�площею�0,1366��а�(�адастровий

номер�8000000000:88:196:0016)�на�б�льв.�Та-

раса�Шевчен�а,�60���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні,�наданою�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�31�жовтня�2006�ро���№ 147/204�«Про�оформ-

лення�Раді�по�вивченню�прод��тивних�сил�У�ра-

їни�НАН�У�раїни�права��орист�вання�земельною

ділян�ою�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

б�дівель�і�спор�д�на�б�льв.�Тараса�Шевчен�а,

60���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва»,�пра-

во�постійно�о��орист�вання�я�ою�посвідчено

державним�а�том�на�право�постійно�о��орис-

т�вання�земельною�ділян�ою,�зареєстрованим

���низі�записів�реєстрації�державних�а�тів�на

право�власності�на�землю�та�на�право�постій-

но�о��орист�вання�землею,�до�оворів�оренди

землі�27��вітня�2007�ро���за�№ 01-9-00091�та

віднести�зазначен��земельн��ділян���до�зе-

мель�запас��житлової�та��ромадсь�ої�заб�до-

ви.

2.�Надати�Інстит�т��демо�рафії�та�соціаль-

них�досліджень�імені�М.�В.�Пт�хи�Національної

а�адемії�на���У�раїни�та�державній��станові

«Інстит�т�е�ономі�и�природо�орист�вання�та

стало�о�розвит���Національної�а�адемії�на��

У�раїни»�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о

розпорядження�в�постійне��орист�вання�зе-

мельн��ділян���площею�0,1366��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:88:196:0016,�витя��з

Державно�о�земельно�о��адастр��про�земель-

н��ділян���від�18�березня�2014�ро���№�НВ-

8000085342014)�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�лабораторно�о��орп�с��на�б�льв.�Та-

раса�Шевчен�а,�60���Шевчен�івсь�ом��районі

із�земель�державної�власності�за�рах�но��зе-

мель�запас��житлової�та��ромадсь�ої�заб�до-

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

мадсь�ої�заб�дови,�витя��з�Державно�о�реєс-

тр��речових�прав�на�нер�хоме�майно�про�ре-

єстрацію�права�власності�від�28�жовтня�2014

ро���№ 28708658,�справа�А-21384).

3.�Інстит�т��демо�рафії�та�соціальних�дослі-

джень�імені�М.�В.�Пт�хи�Національної�а�адемії

на���У�раїни�та�державній��станові�«Інстит�т

е�ономі�и�природо�орист�вання�та�стало�о

розвит���Національної�а�адемії�на���У�раїни»:

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

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

с��У�раїни.

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

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

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

��межах�земельної�ділян�и.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

3.4.�У�разі�потреби�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.

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

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

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

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

�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд-

���та�випад�ах,�встановлених�за�онодав-

ством.

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

ції�права�постійно�о��орист�вання�на�земель-

н��ділян���в�поряд��,�встановленом��За�оном

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

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

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

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко
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Про надання державному підприємству 
«Спортивний комплекс «Атлет» земельних ділянок 

для експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд спортивного комплексу у пров. Лабораторному, 7)а 

у Печерському районі м. Києва
Розпорядження № 611 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен)
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас)
ності», враховуючи звернення державного підприємства «Спортивний комплекс «Атлет» від 05 листопада
2015 року № 01)05/96 та № 01)05/97, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Припинити�державном��підприємств��на-

вчально-спортивній�базі�«Атлет»�право�постій-

но�о��орист�вання�земельними�ділян�ами�пло-

щами� 0,4889� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:009:0091)�та�0,4929��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:79:009:0092)���пров.

Лабораторном�,�7-а���Печерсь�ом��районі�

м.�Києва,�наданими�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�б�дівель�і�спор�д�спортивно�о��ом-

пле�с��відповідно�до�рішень�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�29��вітня�2004�ро���№ 232/1442�«Про

оформлення�права��орист�вання�земельними

ділян�ами»,�від�12�липня�2007�ро���№ 1063/1724

«Про�передач��земельної�ділян�и�товариств��з

обмеженою�відповідальнісно�«ІНТЕРСПОРТ»

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

ня�спортивно-розважально�о��омпле�с��з��ри-

тим�50-метровим�басейном�та�житловими�при-

міщеннями�для�спортсменів�та�інших�осіб��

пров.�Лабораторном�,�7-а���Печерсь�ом��райо-

ні� м.� Києва»� та� від� 18� червня� 2009� ро��

№ 657/1713�«Про�передач��все��раїнсь�ій�спор-

тивній��ромадсь�ій�ор�анізації�«Федерація�ф�т-

бол��У�раїни»�земельної�ділян�и�для�б�дівниц-

тва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�навчаль-

но-трен�вально�о��омпле�с��юнаць�их�і�юні-

орсь�их�збірних��оманд�з�ф�тбол����пров.�Ла-

бораторном�,�7-а���Печерсь�ом��районі�м.�Ки-

єва»,�право��орист�вання�я�ими�посвідчено

державними�а�тами�на�право�постійно�о��о-

рист�вання�земельними�ділян�ами�від�20�лис-

топада�2009�ро��,�зареєстрованими�в�Книзі

записів�реєстрації�державних�а�тів�на�право

власності�на�землю�та�на�право�постійно�о��о-

рист�вання�землею,�до�оворів�оренди�землі

за�№ 02-9-00110�та�№ 02-9-00109,���зв’яз���з

реор�анізацією�державно�о�підприємства�на-

вчально-спортивної�бази�«Атлет»�шляхом�при-

єднання�до�державно�о�підприємства�«Об’єд-

нання�спортивно-�осподарсь�их�спор�д»�(на-

�аз�Міністерства�У�раїни���справах�сім’ї,�мо-

лоді�та�спорт��від�30�серпня�2010�ро���№ 2938

«Про�реор�анізацію�державно�о�підприємства

«Навчально-спортивна�база�«Атлет»�шляхом

приєднання�до�державно�о�підприємства�«Об’-

єднання�спортивно-�осподарсь�их�спор�д»,

передавальний�а�т�від�30�червня�2011�ро��,

на�аз�Міністерства�У�раїни���справах�сім’ї,�мо-

лоді�та�спорт��від�15�липня�2011�ро���№ 2103

ро���«Про�затвердження�Передавально�о�а�-

т�»)�та�віднести�в�азані�земельні�ділян�и�до

земель�запас��ре�реаційно�о�призначення.

2.�Надати�державном��підприємств��«Спор-

тивний��омпле�с�«Атлет»�(ідентифі�аційний��од

39351532),�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо-

�о�розпорядження,���постійне��орист�вання

земельні�ділян�и�площами�0,4889��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:79:009:0091)�та

0,4929� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:009:0092)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�спортивно-

�о��омпле�с����пров.�Лабораторном�,�7-а���Пе-

черсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель�держав-

ної�власності�за�рах�но��земель�запас��ре�ре-

аційно�о�призначення���зв’яз���з�прийняттям

на�баланс�нер�хомо�о�державно�о�майна�(на-

�аз�Міністерства�молоді�та�спорт��У�раїни�від

25�березня�2015�ро���№�816�«Про�передач�

державно�о�майна»,�а�т�приймання-передачі

від�03��вітня�2015�ро��)�(�адастрова�справа�

А-22102).

3.�Державном��підприємств��«Спортивний

�омпле�с�«Атлет»:

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

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

с��У�раїни.

3.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

ючих�інженерних�мереж�та�спор�д�в�межах�зе-

мельних�діляно�.

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

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

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

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

м��чинним�за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

ції�права�постійно�о��орист�вання�земельними

ділян�ами�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про

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

хоме�майно�та�їх�обтяжень».

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

во��орист�вання�земельними�ділян�ами�може

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про відзначення у 2016 році 
в місті Києві Дня підприємця

Розпорядження № 612 від 28 липня 2016 року
Відповідно до Указу Президента України від 05 жовтня 1998 року № 1110/98 «Про День підприємця», Ком)

плексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та спожив)
чого ринку на 2015)2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16 квітня 2015 року № 409/1274,
з метою відзначення в місті Києві Дня підприємця:

1.�Провести�в�місті�Києві�з�02�вересня�2016

ро���до�11�вересня�2016�ро���заходи,�присвя-

чені�Дню�підприємця,�з�ідно�з�цим�розпоря-

дженням.

2.�Затвердити�план�заходів�з�під�отов�и�та

відзначення���2016�році�в�місті�Києві�Дня�під-

приємця,�що�додається.

3.�Департамент��промисловості�та�розвит-

���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�забезпечити�в�межах��омпе-

тенції��оординацію�питань,�пов’язаних�з�під-

�отов�ою�та�проведенням�заходів,�присвячених

Дню�підприємця.

4.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям�забезпечити�проведення�свят�ових

заходів,�присвячених�Дню�підприємця,�та�свят-

�ове�оформлення�районів�міста.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�сприяти

широ�ом��висвітленню�проведення�в�місті�Ки-

єві�заходів,�присвячених�Дню�підприємця,�в

�ом�нальних�засобах�масової�інформації.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Са�айда-

�а�I.�В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

28.07.2016�№ 612

План заходів з підготовки та відзначення 
у 2016 році в місті Києві Дня підприємця

№ Заходи Термін
виконання

Відповідальні 
за виконання

1. Підготовка програми відзначення Дня підприємця До 22 серпня
2016 року

Департамент промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

2. Інформування мешканців міста Києва про
проведення в місті Києві заходів, присвячених
Дню підприємця

3 25 серпня
2016 року до
11 вересня
2016 року

Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

3.  Залучення структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районних в місті Києві
державних адміністрацій до підготовки заходів з
нагоди відзначення Дня підприємця

До 02 серпня
2016 року

Департамент промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

4. Підготовка і надання Департаменту промисловості
та розвитку підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) пропозицій щодо
оголошення Подяки Київського міського голови
підприємцям/працівникам підприємств за
вагомий вклад у розвиток підприємництва,
нагородження Почесною грамотою Київської
міської державної адміністрації працівників
підприємств, установ, організацій та трудових
колективів підприємств, установ і організацій та
вручення колективам підприємств міста Києва
вітальних листів від імені Київського міського
голови з нагоди відзначення Дня підприємця

До 20 липня
2016 року

Департамент освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департамент
міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), Департамент житлово�
комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), Департамент культури
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), Департамент
транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), Департамент охорони
здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районні в
місті Києві державні адміністрації,
комунальне підприємство виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) "Київське інвестиційне
агентство"

5. Підготовка презентацій, виставкових та
друкованих матеріалів щодо представлення
кандидатів. Узгодження переліку та формату
відповідних матеріалів з Департаментом
промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

До 10 серпня
2016 року

Департамент освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департамент
міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), Департамент житлово�
комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), Департамент культури
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), Департамент
транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської
ради(Київської міської державної
адміністрації), Департамент охорони
здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районні в
місті Києві державні адміністрації,
комунальне підприємство виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) "Київське інвестиційне
агентство"

6. Зустріч керівництва міста Києва з підприємцями:
оголошення Подяки Київського міського голови
підприємцям/працівникам підприємств за
вагомий вклад у розвиток підприємництва;
нагородження Почесною грамотою Київської
міської державної адміністрації працівників
підприємств, установ, організацій та трудових
колективів підприємств, установ і організацій;
вручення вітальних листів від імені Київського
міського голови колективам підприємств з нагоди
відзначення Дня підприємця

02 вересня
2016 року

Департамент промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), відділ
з питань нагород управління по роботі з
персоналом апарату виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

7. Забезпечення святкового оформлення в місцях
проведення офіційних заходів з нагоди
відзначення Дня підприємця

3 02 вересня
2016 року до
11 вересня
2016 року

Департамент промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні
адміністрації

Керівник апарату В. Бондаренко

Про організацію роботи з нагляду за реалізацією проекту 
«Київський міський транспорт: Київський метрополітен — 

покращення фінансової та операційної діяльності»
Розпорядження № 616 від 28 липня 2016 року

Відповідно до пункту 181 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допо)
моги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153, враховуючи лист
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 травня 2016 року № 4003)05/14980)03, з метою
організації роботи з нагляду за реалізацією проекту «Київський міський транспорт: Київський метрополітен —
покращення фінансової та операційної діяльності»:

1.�Визначити�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Са�айда�а�

І.�В.��оординатором�прое�т��«Київсь�ий�місь-

�ий�транспорт:�Київсь�ий�метрополітен —

по�ращення�фінансової�та�операційної�діяль-

ності».
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2.�Координатор
�проет
�«Київсьий�місьий�транс-

порт:�Київсьий�метрополітен —�поращення�фінансо-

вої�та�операційної�діяльності» —�заст
пниові��олови�Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації�Са�айда
�І.�В.:

забезпечити�на�ляд�за�реалізацією�проет
�«Київ-

сьий�місьий�транспорт:�Київсьий�метрополітен —

поращення�фінансової�та�операційної�діяльності»;

забезпечити�під�отов
�рез
льтатів�поточно�о�та/або

залючно�о�моніторин�
�і�подання�їх�Міністерств
�ео-

номічно�о�розвит
�і�тор�івлі�Ураїни.

3.�Призначити�диретора�Департамент
�транспортної

інфрастр
т
ри�вионавчо�о�ор�ан
�Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�Май-

зеля�С.�П.�відповідальною�особою�за�реалізацію�про-

ета�Київсьий�місьий�транспорт:�Київсьий�метропо-

літен —�поращення�фінансової�та�операційної�діяль-

ності».

4.�Диретор
�Департамент
�транспортної� інфра-

стр
т
ри�вионавчо�о�ор�ан
�Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�Майзелю

С.�П.�забезпечити�подання�до�Міністерства�еоно-

мічно�о�розвит
�та�тор�івлі�Ураїни�звітних�до
мен-

тів�щодо�реалізації�проет
�«Київсьий�місьий�транс-

порт:�Київсьий�метрополітен —�поращення�фінан-

сової�та�операційної�діяльності»,�передбачених�По-

рядом�зал
чення,�виористання�та�моніторин�
�між-

народної�технічної�допомо�и,�затвердженим�поста-

новою�Кабінет
�Міністрів�Ураїни�від�15�люто�о�2002

ро
�№ 153.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпорядження�за-

лишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

Про деякі питання розміщення 
малих архітектурних форм 

(павільйонів) опорних пунктів поліції у м. Києві
Розпорядження № 617 від 29 липня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням
Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 та враховуючи звернення Головного управління Національної полі3
ції у м. Києві від 01 червня 2016 року № 2929/125/01/5532016:

1.�По�одитись�із�пропозицією�Головно�о�
правління

Національної�поліції�
�м.�Києві�щодо�розміщення�малої

архітет
рної�форми�(павільйон
)�опорно�о�п
нт
�по-

ліції�
�м.�Києві�по�в
л.�Ушинсьо�о,�2.

2.�Департамент
�місьо�о�бла�о
строю�та�збере-

ження�природно�о�середовища�вионавчо�о�ор�ан


Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�ад-

міністрації)�забезпечити�вирішення�питань,�пов’яза-

них�з�розміщенням�малої�архітет
рної�форми�(павіль-

йон
)�опорно�о�п
нт
�поліції�
�м.�Києві�з�ідно�з�п
н-

том�1�цьо�о�розпорядження,�відповідно�до�Заон
�Ура-

їни�«Про�бла�о
стрій�населених�п
нтів»,�Правил�бла-

�о
строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням�Київсьої

місьої�ради�від�25��р
дня�2008�ро
�№ 1051/1051,�та

вимо��державних�б
дівельних�норм,�стандартів�та�пра-

вил.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпорядження

поласти�на�заст
пниів��олови�Київсьої�місьої

державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обо-

в’язів.

Голова В. Кличко

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень Київської міської державної адміністрації, 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 619 від 29 липня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 5, 6 розпорядження виконавчого органу Ки3

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та ді3
яльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь3
кої державної адміністрації)», з метою упорядкування діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, ут3
ворених Київською міською державною адміністрацією, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською дер3
жавною адміністрацією):

Визнати�таими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації�від�01�січня�2006�ро
�№ 2�«Про�створення�місь-

о�о�штаб
�з�оординації�роботи�із�забезпечення�при-

родним��азом�споживачів�м.�Києва»;

розпорядження�вионавчо�о�ор�ан
�Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�22

вітня�2009�ро
�№ 470�«Про�створення�місьої�омісії

з�під�отови�єдиної�Про�рами�розвит
�енер�етично�о

омплес
�м.�Києва�до�2020�ро
»;

розпорядження�вионавчо�о�ор�ан
�Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�26

травня�2011�ро
�№ 829�«Про�створення�робочої��р
-

пи�з�питання�визначення�стан
�водних�об’єтів�міста

Києва»;

розпорядження�вионавчо�о�ор�ан
�Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�10

листопада�2011�ро
�№ 2086�«Про�
творення�робочих

�р
п�в�рамах�Проет
�«Реформа�місьо�о�теплозабез-

печення�в�Ураїні»�
�місті�Києві»;

розпорядження�вионавчо�о�ор�ан
�Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�16

листопада�2011�ро
�№ 2126�«Про�
творення�Дорад-

чо�о�омітет
�з�питань�стало�о�енер�етично�о�розвит-


�м.�Києва»;

розпорядження�вионавчо�о�ор�ан
�Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�15

люто�о�2012�ро
�№ 251�«Про�внесення�змін�до�сла-

д
�Дорадчо�о�омітет
�з�питань�стало�о�енер�етично-

�о�розвит
�м.�Києва»;

розпорядження�вионавчо�о�ор�ан
�Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації»)�від�18

травня�2012�ро
�№ 829�«Про�
творення�робочої��р
пи

з�питань�розроблення�дов�остроових�механізмів�ре-

алізації�Ре�іональної�про�рами�модернізації�ом
наль-

ної�теплоенер�етии�та�системи�теплопостачання�

м.�Києва�на�2011 —�2015�рои»;

розпорядження�вионавчо�о�ор�ан
�Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації»)�від�06

червня�2012�ро
�№ 948�«Про�
творення�робочої��р
-

пи�з�розроби�механізм
�стим
лювання�ефетивно�о

виористання�енер�етичних�рес
рсів�в�заладах�бю-

джетної�сфери�міста�Києва»;

розпорядження�вионавчо�о�ор�ан
�Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�26

липня�2012�ро
�№ 1309�«Про�створення�робочої��р
-

пи�з�питань�розроблення�механізмів�реалізації�проет


«Модернізація�систем�водопостачання�та�водовідве-

дення�міста�Києва»;

розпорядження�вионавчо�о�ор�ан
�Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�26

липня�2012�ро
�№ 1310�«Про�створення�робочої��р
-

пи�з�питань�розроблення�механізмів�реалізації�проет


«Модернізація�систем�теплопостачання�міста�Києва»;

розпорядження�вионавчо�о�ор�ан
�Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�16

жовтня�2012�ро
�№ 1803�«Про�внесення�змін�до�роз-

поряджень�вионавчо�о�ор�ан
�Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�26.07.2012

№ 1309�та�від�26.07.2012�№ 1310»;

розпорядження�вионавчо�о�ор�ан
�Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�31

січня�2013�ро
�№ 112�«Про�затвердження�змін�до�сла-

д
�робочої��р
пи�з�питань�розроблення�дов�остроо-

вих�механізмів�реалізації�Ре�іональної�про�рами�модер-

нізації�ом
нальної�теплоенер�етии�та�системи�тепло-

постачання�м.�Києва�на�2011 —�2015�рои»;

розпорядження�вионавчо�о�ор�ан
�Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�25

вересня�2013�ро
�№ 1669�«Про�затвердження�змін�до

слад
�робочої��р
пи�з�питань�розроблення�механізмів

реалізації�проет
�«Модернізація�систем�водопостачан-

ня��тв�водовідведення�міста�Києва».

Голова В. Кличко

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
3 ñåðïíÿ 2016 ð.

¹82(4852)
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Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (âóë. Ñèìèðåíêà, 17,

òåë. 454-01-64).Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêò³â îðåíäè: âóë.Äåïóòàòñüêà, 23,1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà

73,60 êâ. ì. Âàðò³ñòü— 1 389 500,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 9 263,33 ãðí.

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà

ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; ïðîñï.Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà,

12Ë ë³ò. Á, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 17,60 êâ. ì. Âàðò³ñòü — 266 100,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 1 108,75 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³; ïðîñï. Ïåðåìîãè, 71/2, ï³äâàë, çàãàëüíà ïëîùà 25,46 êâ. ì.

Âàðò³ñòü—388 700,0 ãðí.Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) —1 133,71 ãðí.Çàïðîïîíîâàíà

çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº

ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðîçì³ùåííÿ øâåéíîãî âèðîáíèöòâà); âóë. Àêàäåì³êà

Êîðîëüîâà, 9-Á, 1 ïîâåðõ, ïëîùà 3,00 êâ. ì. Âàðò³ñòü — 75 700,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 567,75 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ —

ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè (ðîçì³ùåííÿ àïàðàòó

äëÿ âèãîòîâëåííÿ ãàðÿ÷èõ íàïî¿â). Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

Â³äïîâ³äíî äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì.Êèºâà íà 2016 ð³ê, çàòâåðäæåíî¿

ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.12.2015 ¹ 60/60 (ç³ çì³íàìè),Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà

òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïëàíóºòüñÿ âèä³ëèòè 30,0 ìëí ãðí íà ïðèäáàííÿ (áóä³âíèöòâî) æèòëà

äëÿ ÷åðãîâèê³â êâàðòèðíîãî îáë³êó.

Â ìåæàõ âèä³ëåíèõ êîøò³â Äåïàðòàìåíò áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïëàíóº

ïðèäáàòè îäíîê³ìíàòí³, äâîê³ìíàòí³ òà òðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè ç òåõí³÷íèì îáëàøòóâàííÿì ³

âíóòð³øí³ì îçäîáëåííÿì.

Áþäæåòí³ êîøòè ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ïðèäáàííÿ æèòëà ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ, ÿê³ ïëàíóþòüñÿ

ââîäèòèñÿ â åêñïëóàòàö³þ ó III êâàðòàë³ 2017 ðîêó.

Çàáóäîâíèêè ìîæóòü íàïðàâëÿòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ç ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ Äåïàðòàìåíòó

áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ:

- ïîøòîâèì çâ'ÿçêîì: âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 42, ì. Êè¿â, 01601

- ôàêñèì³ëüíèì çâ'ÿçêîì çà òåëåôîíàìè: 234-01-24, 235-30-23.

- íà åëåêòðîííó àäðåñó: viddil03@ukr.net

Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 234-01-24, 235-30-23

Îãîëîøåííÿ

ïðî ðîçðàõóíîê òà ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåííÿ äî ÊÌÄÀ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ

áóäèíê³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é

Â çâ'ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì ôàêòè÷íî¿ ñîá³âàðòîñò³ ïîñëóã,ÒÎÂ "ÓÏÊ ÑÅÐÂ²Ñ" ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè

ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàí³ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîãî

ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ðîêó ¹ 869.

Ðîçðàõîâàíà òà åêîíîì³÷íî îáãðóíòîâàíà âàðò³ñòü ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ

òåðèòîð³é â 2015 ðîö³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà, 1 òà 1À ñêëàäàº 10,35 ãðí/ì
2
. Ä³þ÷èé

òàðèô — 4,50 ãðí/ì
2
. Ç 2011 ðîêó òàðèô íå ïåðåãëÿäàâñÿ.

²íôîðìàö³ÿ, ùîäî ñêëàäîâèõ òàðèô³â ðîçì³ùåíî íà äîøêàõ îãîëîøåíü ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà,

1À ïðîòÿãîì 14 (÷îòèðíàäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ñòåëüìàõà, 9 (øêîëà ²-III ñòóïåí³â ¹36 ³ìåí³ Ñ.Ï. Êîðîëüîâà ì³ñòà Êèºâà).
Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 50,00 êâ.ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã—ï³äãîòîâêà ä³òåé äî
øêîëè, (ïîãîäèííî) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,
â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 1 316 100,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü: 16 451,25ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîäèíó: 34,27ãðí.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï.
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-Á, ì.Êè¿â, 03127, òåë.: 257-81-41, 257-12-57).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ
çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé (40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ), 36 (Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ç ïîãëèáëåíèì
âèâ÷åííÿì àíãë³éñüêî¿ ìîâè ¹ 85 ì³ñòà Êèºâà).

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 182,00 êâ.ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà

îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç àéê³äî (ïîãîäèííî) (çàÿâíèêîì
íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà
îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 3 902 500,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîäèíó: 20,32 ãðí.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï.

40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-Á, ì. Êè¿â, 03127, òåë.: 257-81-41, 257-12-57).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
çà àäðåñîþ: âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 144 (øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 236 ³ìåí³ ì³ñòà Êèºâà).

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 174,50 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà

îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ðîçì³ùåííÿ ñïîðòèâíî¿ îðãàí³çàö³¿ (ïîãîäèííî)
(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó
ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 2 685 700,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü: 6 714,25 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîäèíó: 13,99 ãðí.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï.

40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-Á, ì. Êè¿â, 03127, òåë. 257-81-41, 257-12-57).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó.

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 81,2 êâ. ì,

ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 9.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2016 — 1 829 000 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

(ïðîâ. Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-02-20).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà

ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà: 20,0 êâ.ì — 1 %, 61,2 êâ.ì — 4%; ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü — 4 970,43 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó, ñòàðòîâà

îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ,

çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.
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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
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ÍÎÂÈÍÈ ÐÀÉÎÍ²Â
«Ï³ñíÿ, îáïàëåíà â³éíîþ»

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ â Òåðèòîð³àëüíîìó
öåíòð³ ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàí-
íÿ (íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã)
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³ â³ä-
áóâñÿ çàõ³ä äî 75-ð³÷íèö³ ãåðî¿÷-
íî¿ îáîðîíè ì³ñòà Êèºâà ó 1941 ðî-
ö³ «Ï³ñíÿ, îáïàëåíà â³éíîþ».

Ï³ñí³ òèõ ëèõèõ ÷àñ³â âðàæàþòü
³ äîñ³ ñâîºþ ìîãóòíüîþ ñèëîþ òà ïðàâäèâ³ñòþ, àäæå
âîíè º ìóçè÷íèì ïàì’ÿòíèêîì êîæí³é ëþäèí³, ÿêà
â³ääàëà æèòòÿ çà ð³äíó çåìëþ, çà êðàùå ìàéáóòíº
ñâîº¿ Áàòüê³âùèíè.

Ñëóõàþ÷è ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ òâîðè, ùî íàðîäè-
ëèñÿ â ò³ áóðåìí³ ðîêè, ï³äîï³÷í³ ç õâèëþâàííÿì ïî-
ðèíóëè â ìèíóëå, ä³çíàþ÷èñü ïðî íåçâè÷àéí³ ³ñòî-
ð³¿ íàðîäæåííÿ âîºííèõ ï³ñåíü. Öÿ çóñòð³÷ âêîòðå
íàãàäàëà äàðíè÷àíàì ïðî ïîäâèãè ¿õ áàòüê³â ³ ä³-
ä³â — çàõèñíèê³â ñòîëèö³ Óêðà¿íè.

Êîæåí ç ïðèñóòí³õ íà çàõîä³ â öåé äåíü â³ä÷óâ,
ùî íå ãàñíå ó â³êàõ ïî÷óòòÿ áîëþ çà íåïîì³ðíî âå-
ëèêèìè âòðàòàìè ó ò³é æàõëèâ³é â³éí³, ÿê íå ãàñíå ³
ïî÷óòòÿ íàøî¿ âäÿ÷íîñò³ òèì, õòî çàõèñòèâ óêðà¿í-
ñüêèé íàðîä â³ä êîëîí³àëüíîãî ðàáñòâà, ùî í³ñ ³ç ñî-
áîþ í³ìåöüêèé ôàøèçì �

Äåñíÿíö³ ìàþòü çìîãó óòèë³çóâàòè íåáåçïå÷í³ â³äõîäè

ÌÅØÊÀÍÖßÌ
Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó ïðîïî-
íóþòü óòèë³çó-
âàòè íåáåçïå÷-
í³ â³äõîäè. Òàê
Í à ó êî â î - â è -
ðîáíè÷å ï³ä-

ïðèºìñòâî «Åêîëîã³÷íà ëàáîðà-
òîð³ÿ» ãîòîâå ïðèéíÿòè ïðåäìå-
òè òà ð³äèíè, ùî ì³ñòÿòü íåáåç-
ïå÷í³ ñêëàäíèêè: â³äïðàöüîâà-
íó ³ ñïèñàíó îô³ñíó, êîìï’þòåð-

íó, ïîáóòîâó, òåëåêîìóí³êàö³é-
íó òà ³íøó òåõí³êó; ñïèñàíå îô³ñ-
íå ìàéíî, ìåáë³; â³äõîäè â³ä åêñ-
ïëóàòàö³¿ àâòîìîá³ë³â (àêóìóëÿ-
òîðè, ìàñëî-, áåíçîô³ëüòðè, ìàñ-
ëî-, áåíçîíàñîñè, àðîìàòèçàòî-
ðè).

Â³äõîäè çàâîçèòè íà ï³äïðè-
ºìñòâî «Åêîëîã³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ»
(âóëèöÿ Àâòîçàâîäñüêà, 2),òåë: 067-
232-13-68, 067-951-78-47, ñàéò:
www. eko-lab. com. ua, e-mail:
yn@eco-lab. com. ua �

Íà Ïå÷åðñüêó çáèðàþòü ãóìàí³òàðêó
ïåðåñåëåíöÿì Ìàð³óïîëÿ

ÇÀ ²Í²Ö²ÀÒÈ-
ÂÈ êåð³âíèöòâà
Ïå÷åðñüêî¿ ÐÄÀ,
ç 20 òðàâíÿ äî
26 ñåðïíÿ òðè-
âàº áëàãîä³éíà
àêö³ÿ ïî çáîðó
ãóìàí³òàðíî¿

äîïîìîãè äëÿ ïåðåñåëåíö³â, ùî
ìåøêàþòü ó ì³ñò³ Ìàð³óïîëü.

Íà ñüîãîäí³ ó ðàéîí³ â³äêðèòî
5 ïóíêò³â çáîðó ãóìàí³òàðíî¿ äî-
ïîìîãè çà àäðåñàìè: âóë. Ñóâîðî-
âà, 15 (Ïå÷åðñüêà ÐÄÀ); âóë. Áà-
ñåéíà, 5-À (ÆÅÄ «Õðåùàòèê»);
áóëüâ. Ìàð³¿ Ïðèéìà÷åíêî, 3 (ÆÅÄ
«Ïå÷åðñüêà áðàìà»); âóë. Ëåâàí-
äîâñüêà, 5à (ÆÅÄ «Ëèïêèæèòëî-
ñåðâ³ñ»); áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â,
30/1 (ÆÅÄ «Ïå÷åðñüêæèòëî»).

Ïåðåë³ê íåîáõ³äíî¿ äîïîìîãè:
1. Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òðè-

âàëîãî çáåð³ãàííÿ (öóêîð, êîíñåð-
âîâàí³ õàð÷îâ³ ïðîäóêòè, ìàêà-

ðîíí³ âèðîáè, áîáîâ³, êðóïè òà ³í-
øå).

2. Ñïîðòèâíèé ³íâåíòàð äëÿ ä³-
òåé (òóðèñòè÷í³ íàìåòè, òåðìîñè,
ì’ÿ÷³, ë³õòàðèêè, ðàêåòêè äëÿ áàä-
ì³íòîíó, òåí³ñó, âîëàíè, ñïîðòèâ-
íèé îäÿã òà ³íøå).

3. Êàíöåëÿðñüê³ òîâàðè, íàáî-
ðè äëÿ ðîçâèòêó ä³òåé, îäÿã (ïàç-
ëè, îë³âö³, êîëüîðîâèé ïàï³ð, øê³ëü-
í³ íàáîðè äëÿ íàâ÷àííÿ, íàáîðè
äëÿ øèòòÿ, âèøèâàííÿ òà ³íøå) �

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ ÊÏ ÓÇÍ Äåñíÿí-
ñüêîãî ðàéîíó çàâåðøèëè ðîáî-
òè ç ï³äãîòîâêè, ðîçáèâêè òà ïî-
ñàäêè ðîçñàäè êâ³ò³â âçäîâæ ïðîñ-

ïåêòó Âàòóò³íà. Òàêîæ ç ìåòîþ
íàäàòè ïðèâàáëèâèé åñòåòè÷íèé
âèãëÿä êóùàì æèâî¿ îãîðîæ³ çå-
ëåíáóä³âö³ çà äîïîìîãîþ ðó÷íî-

ãî êóùîð³çà âèêîíàëè çàõîäè ç
ôîðìóâàëüíî¿ îáð³çêè ðîñëèí íà
òðàíñïîðòí³é ðîçâ’ÿçö³ á³ëÿ ñòàí-
ö³¿ ìåòðî «×åðí³ã³âñüêà». Ïî
çàâåðøåíí³ ðîá³ò êîìóíàëüíèêè
ïðèáðàëè òà âèâåçëè ðîñëèíí³
ðåøòêè �

Ñâÿòîøèíö³ ãîòóþòüñÿ â³äçíà÷èòè 
25-ó ð³÷íèöþ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè

ÄÍßÌÈ â
Ñâÿòîøèí-
ñüê³é ÐÄÀ â³ä-
áóëàñÿ íàðà-
äà, ïðèñâÿ÷å-
íà ï³äãîòîâ-
ö³ òà ïðîâå-
äåííþ ðàéîí-

íèõ çàõîä³â äî Äíÿ Äåðæàâíî-
ãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè òà 25-¿ ð³÷-
íèö³ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, ùî â³äáóäóòüñÿ 23 ñåðïíÿ á³ëÿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿. Çîêðåìà çàïëàíîâàíî ïðîâåäåííÿ óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿ ï³äíÿò-
òÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè, ùî ïðîéäå î 9.00 á³ëÿ öåíòðàëüíî-
ãî âõîäó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ (ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97); õâèëèíè ìîâ÷àí-
íÿ; óðî÷èñòå âðó÷åííÿ ïàñïîðò³â þíèì ñâÿòîøèíöÿìè, à òàêîæ ïî-
ñâ³ä÷åíü ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é, ÿê³ ïîâåðíóëèñü ³ç çîíè ÀÒÎ, òà ñâÿò-
êîâèé ìîëåáåíü çà Óêðà¿íó.

Òàêîæ ïðèñóòí³ îáãîâîðèëè ñòàí åï³äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ íà òåðèòîð³¿
ðàéîíó ó çâ’ÿçêó ³ç çàõâîðþâàí³ñòþ íà ãîñòð³ êèøêîâ³ ³íôåêö³¿ â ì. Êè-
ºâ³. Áóëî âèð³øåíî ïðîâåñòè êîì³ñ³éí³ ïåðåâ³ðêè ùîäî äîòðèìàííÿ
âèìîã ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà íà îá’ºêòàõ ï³äâèùåíîãî åï³äåì³÷-
íîãî ðèçèêó, äîäåðæàííÿ âèðîáíèêàìè ïðîäóêö³¿ ñàí³òàðíèõ ³ âåòå-
ðèíàðíèõ íîðì, ïðàâèë òîðã³âë³ íà îá’ºêòàõ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàí-
íÿ, çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â �

Íà «Ñòàðò³» îðãàí³çóâàëè ñóáîòíèê

ÏÎÊÈ þðèñòè
òà ãðîìàäñüê³
à ê ò è â ³ ñ ò è
îá’ºäíàëèñÿ â
áîðîòüá³ çà ïî-
âåðíåííÿ íàé-
ñòàð³øîãî ñòà-
ä³îíó â ñòîëè-

ö³ «Ñòàðò» ãðîìàä³, íåáàéäóæ³ êè-
ÿíè òà ìåøêàíö³ ïðèëåãëèõ âó-
ëèöü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ç³-
áðàëèñÿ íà ÷åðãîâèé ñóáîòíèê.
Õî÷ ³ ïðèéøëî íåáàãàòî ëþäåé,
àëå çãóðòóâàëèñÿ ³ íå ÷åêàþ÷è
ñïåêîòíîãî ñîíå÷êà ïðèñòóïèëè

äî ðîáîòè. Äðóæíÿ àòìîñôåðà,
íîâ³ çíàéîìñòâà, ñï³ëüíà ïðàöÿ,
ÿêà çáëèæóº ùå é ñï³ëüíîþ ìå-
òîþ, ùî íàâ³òü íå ïîì³òèëè, ÿê
çàâåðøèëè ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³¿
ñòàä³îíó. Òîæ çà äåê³ëüêà ãîäèí
ç³áðàíå ñì³òòÿ çàâàíòàæèëè äëÿ
âèâåçåííÿ.

Íà ñòàä³îí³ çíîâó ÷èñòî òà îõàé-
íî. Ïðèºìíî ³ íà ïðîá³æêó çðàíêó
âèéòè, ³ ä³òåé âèâåñòè íà ïðîãó-
ëÿíêó.

Îðãàí³çàòîðè çàõîäó äÿêóþòü
âñ³ì, õòî ïðèéøîâ, êîìó íåáàéäó-
æà äîëÿ ñòàä³îíó «Ñòàðò» �

Òðåò³ì àðò-îá’ºêòîì äí³ïðîâñüêèõ îçåëåíþâà÷³â ñòàíå â³òðÿê

ÒÐÅÒ²É àðò-
îá’ºêò ³ç «7 ÷ó-
äåñ ñâ³òó» â³ä
äí³ïðîâñüêèõ
çåëåíáóä³âö³â,
ùî íåçàáàðîì
ç’ÿâèòüñÿ íà òå-
ðèòîð³¿ ðàéîíó,

â³òðÿê — ñèìâîë íàøî¿ íåíüêè
Óêðà¿íè. Çà ïðîõàííÿìè êèÿí òà
ãîñòåé ì³ñòà ñòâîðèòè ùîñü â

íàö³îíàëüíîìó ñòèë³, êîìóíàëü-
íèêè âèð³øèëè çàäîâîëüíèòè ¿õ
ìð³þ. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, âïåðøå â³ò-
ðÿêè âèíèêëè ó Ïåðñ³¿ òà Êèòà¿.
Ï³çí³øå êîðèñòóâàëèñÿ âåëèêèì
ïîïèòîì ó ªâðîï³. Íàéâ³äîì³ø³
êðà¿íè ñâî¿ìè â³òðÿêàìè ó ªâðî-
ï³ — Ãîëëàíä³ÿ, Ïîëüùà òà ²ñïàí³ÿ.
Â³òðÿêè òàêîæ â³ä³ãðàâàëè âàæëè-
âó ðîëü ó ñ³ëüñüêèõ ïîñåëåííÿõ
Óêðà¿íè, ñòâîðþþ÷è îñîáëèâèé

êîëîðèò. ¯õ îñï³âóâàëè ó ï³ñíÿõ,
îïèñóâàëè ó â³ðøàõ, ëåãåíäàõ òà
îïîâ³äàííÿõ. Â³òðÿê, âñòàíîâëå-
íèé ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³, ìà-
òèìå ðîäçèíêó — ïðè ñèëüíîìó
ïîðèâ³ â³òðó êðèëà ìëèíà áóäóòü
êðóòèòèñÿ ³ «ïåðåíîñèòè» êèÿí òà
ãîñòåé ì³ñòà ó ìèíóëå. Çîêðåìà
àðò-îá’ºêò îôîðìëÿòü êâ³òêîâîþ
êîìïîçèö³ºþ ó â³äïîâ³äíîìó óêðà-
¿íñüêîìó ñòèë³ �

Áåçïå÷í³ ìàéäàí÷èêè äëÿ þíèõ ïîäîëÿí

ÍÀ ÌÈÍÓËÎ-
ÌÓ òèæí³ ñï³â-
ð î á ³ ò í è ê è
Ó ï ð à â ë ³ í í ÿ
æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà Ïîä³ëü-
ñüêî¿ ÐÄÀ âèá³ð-

êîâî îáñòåæèëè äèòÿ÷³ òà ñïîð-
òèâí³ ìàéäàí÷èêè íà òåðèòîð³¿
ðàéîíó. ²íñïåêö³ÿ ìàëà íà ìåò³ ïå-
ðåâ³ðèòè ñàí³òàðíî-òåõí³÷íèé ñòàí

öèõ îá’ºêò³â òà ¿õ ïðèäàòí³ñòü äëÿ
áåçïå÷íîãî âèêîðèñòàííÿ ìàëåíü-
êèìè ìåøêàíöÿìè Ïîäîëó.

Â õîä³ ðåéäó áóëè îáñòåæåí³ äè-
òÿ÷³ òà ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè, ùî
ðîçòàøîâàí³ íà ïðîñïåêò³ Ã. Ãîí-
ãàäçå (ÆÁÊ «Êè¿â-7») òà íà âóëèö³
Êàâàëåð³äçå (ÆÊ «Ë³ï³íêà»).

Â ðåçóëüòàò³ ³íñïåêö³¿ çàçíà-
÷åíèõ îá’ºêò³â âñòàíîâëåíî, ùî
âîíè çíàõîäÿòüñÿ â çàäîâ³ëüíîìó
ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³ òà

ïðèäàòí³ äëÿ áåçïå÷íîãî âèêî-
ðèñòàííÿ �

Íà ïðîñïåêò³ Âàòóò³íà âèñàäèëè êâ³òíèê
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