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íîâèíè

ÂÆÅ òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü êèÿíè ³
ãîñò³ ì³ñòà ç³áðàëèñÿ, àáè ñîíÿ÷-
íîãî íåä³ëüíîãî ðàíêó ïîäîëàòè
çíà÷íó â³äñòàíü — 100 êì íà âå-
ëîñèïåä³. Ïðèì³òíî, ùî ç êîæ-
íèì ðîêîì ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â
ïîì³òíî çá³ëüøóºòüñÿ. Òàê, ó 2014
ðîö³ áàæàþ÷èõ âçÿòè ó÷àñòü â âå-
ëîïåðåãîíàõ íà òàêó ñóòòºâó äèñ-
òàíö³þ áóëî òðîõè á³ëüøå ï³âòè-
ñÿ÷³, à öüîãîð³÷ öÿ öèôðà ñÿãíó-
ëà ìàéæå 900. Ùî æ ïðèâàáëþº
òàêó ê³ëüê³ñòü îõî÷èõ ó ñâ³é âè-
õ³äíèé äåíü íå â³äëåæóâàòèñÿ ó
ë³æêàõ, à âçÿòè ç ñîáîþ äâîêî-
ë³ñíîãî «êîíÿ», õîðîøèé íàñòð³é
òà ãàðíó êîìïàí³þ ³ âèéòè íà
ñòàðò?

Ïåðø çà âñå, öå ï³äõ³ä äî îð-
ãàí³çàö³¿ çìàãàíü. Òóò «çðîáèëè
ñòàâêó» íå íà ïðîôåñ³éíèõ ñïîðò-
ñìåí³â, à íà çâè÷àéíèõ âåëîñè-
ïåäèñò³â. «Ïðè÷èíà ñòâîðåííÿ
«Ñîòêè» áóëà äîñèòü åãî¿ñòè÷-
íîþ,— ðîçïîâ³â îðãàí³çàòîð âå-
ëîìàðàôîíó Ñåðã³é Õàð÷óê.— Ïðî-
ôåñ³éíî âåëîñïîðòîì ÿ íå çàé-
ìàâñÿ, àëå öå ìîº õîá³ ç äèòèí-
ñòâà. Âïåðøå âçÿâ ó÷àñòü â àìà-
òîðñüêèõ çìàãàííÿõ çà êîðäîíîì
âæå ó çð³ëîìó â³ö³, â³ä÷óâ àçàðò ³
çàõîò³â, ùîá òàêèé çàõ³ä ïðîâî-
äèâñÿ â Êèºâ³. ×îòèðè ðàçè áðàâ
ó÷àñòü â ð³çíèõ ì³æíàðîäíèõ âå-
ëîçìàãàííÿõ, âñòèã çðîçóì³òè
ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿ ãîíêè. Êè-

¿â äëÿ òàêîãî çàõîäó ï³äõîäèâ ³äå-
àëüíî, òîìó ³ âèð³øèâ ïðîâåñòè
âåëîïåðåãîíè ñåðåä ëþáèòåë³â.
Òàêèõ, ÿê ÿ».

Öÿ ³äåÿ â³äðàçó æ ïðèïàëà äî
äóø³ é ó÷àñíèêàì. Ïåðåâàæíà á³ëü-
ø³ñòü âåëîñèïåäèñò³â íå æåíåòü-
ñÿ çà âèñîêèìè ðåçóëüòàòàìè, à
ïðîñòî ¿äå. «Âåëîñèïåä äëÿ ìåíå
ñêîð³øå õîá³, àí³æ ñïîðò. À öåé
ìàðàôîí ñïîäîáàâñÿ òèì, ùî çìà-
ãàþñü ç òàêèìè æ ëþáèòåëÿìè, ÿê
ÿ, à íå âèçíàíèìè ÷åìï³îíàìè.
Ïîãîäüòåñü, íå äóæå ïðèºìíî ô³-
í³øóâàòè ÷åðåç ê³ëüêà ãîäèí ï³ñ-
ëÿ ìàñòèòîãî ñïîðòñìåíà»,— êî-
ìåíòóº îäèí ç ó÷àñíèê³â âåëîãî-
íîê Ãë³á Êóäðÿøîâ.

Õòîñü çìàãàºòüñÿ ç³ ñâî¿ìè äðó-
çÿìè, õòîñü — ç ÷ëåíàìè ñ³ì’¿ àáî
ç òîâàðèøàìè ïî âåëîñåêö³¿. Ó
êîæíîãî ñâîÿ ìîòèâàö³ÿ, ìîæíà,
íàâ³òü, êèíóòè âèêëèê ñàìîìó ñî-
á³ ³ âæå çíàòè íà íàñòóïíèé ðàç,
ÿêèé ðåçóëüòàò âàì ïîòð³áíî ïå-
ðåâåðøèòè. «Çàéìàþñü âåëîñè-
ïåäíèì ñïîðòîì áëèçüêî ðîêó,—
ãîâîðèòü 23-ð³÷íà êèÿíêà Ãàííà
×îðíà.— Ïåðåä çìàãàííÿìè ïå-
ðåæèâàëà, àäæå í³êîëè ùå íå äî-
ëàëà òàêó â³äñòàíü, îäíàê äðóç³
ìåíå ï³äòðèìàëè. Ñàìå âîíè äî-
ïîìîãëè ï³äãîòóâàòèñÿ äî çà¿çäó

³ ñóïðîâîäæóâàëè ìàéæå äî ô³í³-
øó. Ðåçóëüòàò—òðîõè ìåíøå òðüîõ
ãîäèí — ââàæàþ ïðèéíÿòíèì».
Áóëè ñåðåä ó÷àñíèê³â é òàê³, õòî
íàâ³òü ï³ñëÿ áàãàòîê³ëîìåòðîâî-
ãî âåëîìàðàôîíó íå â³äìîâèâ ñî-
á³ ó çàäîâîëåíí³ ïðî¿õàòè ùå îä-
íó çàéâó ñîòíþ. Çîêðåìà Îëåê-
ñàíäð ×óïðèíþê — ó÷àñíèê âåëî-
ìàðàôîíó «Óêðà¿íö³ â ªâðîï³»,
ÿêèé ëèøå 10 äí³â òîìó çàâåðøèâ
ñâîº òóðíå 16-ìà êðà¿íàìè. «Ìè
ïîäîëàëè 11 000 êì, ³ çà öåé ÷àñ ìå-
í³ àáñîëþòíî íå íàáðèä âåëîñèïåä.
Ñàìå òîìó é âèð³øèâ ïðî¿õàòèñü
ùå é íà «Ñîòö³»,— ïðîêîìåíòó-
âàâ Îëåêñàíäð.

Ö³êàâî, ùî îðãàí³çàòîðè ïîòóð-
áóâàëèñü ìàéæå ïðî êîæíó äåòàëü.
Ê³ëüê³ñòü êàòåãîð³é ïðîñòî âðàæà-
ëà. Ïåðø çà âñå, áóëè çà òèïîì âå-
ëîñèïåäà ó÷àñíèê³â: øîñåéí³, ã³ð-
ñüê³ ³ ã³áðèäè (äîðîæí³). Áóëè é êà-
òåãîð³¿ çà â³êîì, çà ñòàòòþ. Ïðî-
ôåñ³îíàëè çìàãàëèñÿ îêðåìî ó êà-
òåãîð³¿ «Åë³òà». Äî ðå÷³, íàéñòàð-
øîìó ç ó÷àñíèê³â çà òðèð³÷íó ³ñòî-
ð³þ ïåðåãîí³â — 83 ðîêè.

² íàîñòàíîê: «Êè¿âñüêà ñîòêà»
ìîæå ñòàòè ùå á³ëüø äîñòóïí³-
øîþ. Àäæå â ïëàíàõ îðãàí³çàòî-
ð³â ïðîâåäåííÿ âåëîïðîá³ã³â íà
50, 20 òà 10 êì �

«Ñîòêà» íà âåëîñèïåä³
� Ó ñòîëèö³ â³äáóëèñÿ òðàäèö³éí³ âåëîïåðåãîíè àìàòîð³â

Ó öüîãîð³÷íèõ âåëîçìàãàííÿõ «Êè¿âñüêà ñîòêà» âçÿëè ó÷àñòü ìàéæå 900 ó÷àñíèê³â-ëþáèòåë³â
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Äîïîìîãà â³éñüêîâèì
â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè
Ñòîëè÷íà âëàäà ïåðåäàëà ìàòåð³-

àëüíó äîïîìîãó íà ñóìó ïîíàä 500

òèñ. ãðí äâîì ï³äøåôíèì â³éñüêî-

âèì ÷àñòèíàì.Ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-

ëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ çàïåâíèâ,

ùî ì³ñòî ³ íàäàë³ áóäå ó ìåæàõ ñâî-

¿õ ìîæëèâîñòåé ï³äòðèìóâàòè àð-

ì³þ.

«Ìè ïðèâåçëè òå, ïðî ùî ïîïðî-

ñèëè ïðåäñòàâíèêè â³éñüêîâèõ ÷àñ-

òèí,—ïðîêîìåíòóâàâ Ãåííàä³é Ïë³ñ.—

Àäæå êåð³âíèêè íà ì³ñöÿõ êðàùå

çíàþòü, ùî ¿ì ïîòð³áíî, ³ ìè ìàêñè-

ìàëüíî âðàõóâàëè ¿õí³ ïîáàæàííÿ».

Çà éîãî ñëîâàìè, äîïîìîãó çáè-

ðàëè ñèëàìè ì³ñöåâèõ ï³äïðèºìö³â

òà ³ç çàëó÷åííÿì Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ,Äå-

ïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîç-

âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà,Äåïàðòàìåí-

òó áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðè-

ðîäíîãî ñåðåäîâèùà, Äåïàðòàìåí-

òó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà

Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëî-

ä³ òà ñïîðòó.

«Íàøà äîïîìîãà ñêëàäàºòüñÿ íå

ëèøå ç ìàòåð³àëüíî¿. Ìè òàêîæ ðå-

ìîíòóºìî ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ,

íàäàºìî ïîñëóãè, äîëó÷àºìîñÿ äî

îðãàí³çàö³¿ çàõîä³â»,—çàóâàæèâ ïåð-

øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Êåð³âíèêè â³éñüêîâèõ ÷àñòèí

¹ 0525 òà ¹ 2299 ïîäÿêóâàëè áëà-

ãîä³éíèêàì ³ çàïåâíèëè, ùî ñëóæ-

áîâö³ ÇÑÓ äîêëàäóòü óñ³õ çóñèëü,ùîá

ïîáîðîòè àãðåñîðà.

«Íàì ïðèºìíî, ùî íàñ ï³äòðè-

ìóº ³ âëàäà, ³ ëþäè,—ç³çíàëèñü ïðåä-

ñòàâíèêè ï³äøåôíèõ â³éñüêîâèõ ÷àñ-

òèí.—Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå,ùî Óêðà¿íà—

ºäèíà, ³ ðàçîì ìè çìîæåìî çäîëàòè

çáðîéíèé íàñòóï».

«Ê³îòî. ²ñòîð³ÿ 
òà ñó÷àñíå æèòòÿ 
ñòàðîäàâíüî¿ ñòîëèö³»
Ï³ä òàêîþ íàçâîþ ç 7 ïî 20 âåðåñ-

íÿ â Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ Êèºâà ïðîõîäè-

òèìå ôîòîâèñòàâêà, ïðèñâÿ÷åíà 

45-³é ð³÷íèö³ âñòàíîâëåííÿ ïîáðà-

òèìñüêèõ çâ’ÿçê³â ì³æ ñòîëèöåþ Óêðà-

¿íè — Êèºâîì òà ñòàðîäàâíüîþ ñòî-

ëèöåþ ßïîí³¿ — Ê³îòî.

Ìåòîþ ïðîåêòó º ïîïóëÿðèçàö³ÿ

ÿïîíñüêî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â

Óêðà¿í³ òà îçíàéîìëåííÿ â³äâ³äóâà÷³â

åêñïîçèö³¿ ç ì³ñòîì-ïîáðàòèìîì Êè-

ºâà — Ê³îòî.

Íà âèñòàâö³ áóäóòü ïðåäñòàâëå-

í³ ôîòîãðàô³¿ ì³ñòà Ê³îòî òà éîãî ñòà-

ðîäàâí³õ îêîëèöü, à òàêîæ òðàäè-

ö³éíà êåðàì³êà, òåêñòèëü, ëàêîâàí³

âèðîáè. Ï³ä ÷àñ ðîáîòè åêñïîçèö³¿

ïðîâåäóòü îãëÿäîâ³ ëåêö³¿ ç ÿïîí-

ñüêèõ ìèñòåöòâ, ùî çàðîäèëèñÿ â

Ê³îòî: òàêèõ ÿê ÷àéíà öåðåìîí³ÿ òà

³êåáàíà. Êð³ì òîãî, â³äâ³äóâà÷³ ìà-

òèìóòü ìîæëèâ³ñòü ïðîñëóõàòè ëåê-

ö³¿ ïðî òóðèñòè÷í³ ì³ñöÿ ì³ñòà.

Ôîòîâèñòàâêà â³äáóäåòüñÿ çà ï³ä-

òðèìêè Ïîñîëüñòâà ßïîí³¿ â Óêðà¿í³

òà ÊÌÄÀ.

Ñõîæå, ùî ñåðåä êèÿí, ÿê³ ñïîâ³äóþòü çäîðîâèé
ñïîñ³á æèòòÿ, ç’ÿâèâñÿ äîäàòêîâèé øàíñ âò³ëèòè
ñâî¿ ñïîðòèâí³ àìá³ö³¿. «Êè¿âñüêà ñîòêà» — âåëî-
ïðîá³ã, êîòðèé ïðîéøîâ ó ñòîëèö³ ìèíóëî¿ íåä³ë³,
÷åðãîâèé ðàç äîâ³â, ùî â ì³ñò³ ëþáëÿòü íå ò³ëüêè
á³ãàòè, à ùå é ïåðåñóâàòèñÿ íà òàêîìó åêîëîã³÷íî
÷èñòîìó òà «çäîðîâîìó» äâîêîë³ñíîìó âèä³
òðàíñïîðòó.

Îëåêñàíäð ÏÈÐËÈÊ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

1.�Утворити:

1.1.�Департамент�інформаційно-�ом�ні�а-

ційних�техноло�ій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�шляхом�виділ���правління�інфор-

маційно-�ом�ні�аційних�техноло�ій�та�захист�

інформації�з�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації).

1.2.�Управління�з�питань�ре�лами�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�шляхом�виділ��від-

діл��ре�лами�з�Департамент��містоб�д�вання

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

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

міністрації).

2.�Встановити,�що:

2.1.�Департамент�інформаційно-�ом�ні�а-

ційних�техноло�ій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�є�правонаст�пни�ом�в�частині�від-

повідно�о�майна,�прав�та�обов’яз�ів�апарат�

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

2.2.�Управління�з�питань�ре�лами�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�є�правонаст�пни-

�ом���частині�відповідно�о�майна,�прав�та�обо-

в’яз�ів�Департамент��містоб�д�вання�та�архі-

те�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції).

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

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

3.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо��творення�стр��т�рних�підрозділів�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�зазна-

чених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

3.2.�Утворити�відповідні��омісії�з�виділ��стр��-

т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації),�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�рі-

шення.

3.3.�Затвердити�розподільчі�баланси���вста-

новленом��поряд��.

3.4.�Розробити�та�затвердити�положення

про�стр��т�рні�підрозділи�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�зазначені���п�н�ті

1�цьо�о�рішення,�за�попереднім�по�оджен-

ням�з�постійними��омісіями�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,�до�ф�н�ціональної�спрямованості

я�их�належать�питання�діяльності�відповід-

них�стр��т�рних�підрозділів,�постійною��о-

місією�Київсь�ої�місь�ої�ряди�з�питань�міс-

цево�о�самовряд�вання,�ре�іональних�та�між-

народних�зв’яз�ів�та�постійною��омісією�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�ре�ламент��та

деп�татсь�ої�ети�и.

3.5.�Затвердити�стр��т�ри�стр��т�рних�під-

розділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ністрації),�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішен-

ня.

3.6.�Під�от�вати�та�подати�на�роз�ляд�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�зміни�до�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради,�що�випливають�з�цьо�о�рішення.

3.7.�Привести�свої�а�ти���відповідність�із�цим

рішенням.

4.�Київсь�ом��місь�ом���олові�затвердити

�раничн��чисельність�стр��т�рних�підрозді-

лів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

ції),�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення,�та

їх�штатні�розписи�після�по�одження�з�Депар-

таментом�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації).

5.�Внести�зміни�до�стр��т�ри�ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�затвердже-

ної�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25

�р�дня�2014�ро���№ 741/741�«Про��поряд-

��вання�діяльності�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)»,�ви�лавши�її�в�реда�ції,

що�додається.

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

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

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішен-

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

місь�ої�ради�з�питань�місцево�о�самовря-

д�вання,�ре�іональних�та�міжнародних�зв’яз-

�ів�та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�ре�ламент��та�деп�татсь�ої�ети-

�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про деякі питання діяльності 
виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 857/857 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 105 – 107, 109 Цивільного кодексу України, статей 26, 54 Закону України «Про місце$

ве самоврядування в Україні», законів України «Про столицю України – місто$герой Київ», «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», постанови Кабінету
Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних орга$
нів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», з метою оптимі$
зації структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Ки$
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25.12.2014�№ 741/741

(��реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28.07.2016�№ 857/857)

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

1.�Внести�до�розділ��II�Поряд���розроблен-

ня,�затвердження�та�ви�онання�місь�их�цільо-

вих�про�рам���місті�Києві,�затверджено�о�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�29.10.2009

№ 520/2589,�та�і�зміни:

1.1.�Розділ�II�Поряд���(перед�п�н�том�1)�до-

повнити�новим�абзацом�та�о�о�зміст�:

«Розроблення,�здійснення�моніторин���та

під�отов�а�щорічних�(проміжних)�і�за�лючних

звітів�про�рез�льтати�ви�онання�місь�их�цільо-

вих�про�рам���місті�Києві�ви�он�ються�з�обо-

в’яз�овим�ви�ористанням�інформаційної�сис-

теми�моніторин���про�рам�розвит���міста�Ки-

єва.».

1.2.�В�абзаці�третьом��підп�н�т��1.1�п�н�т�

1�слова�та�цифри�«29�березня�2012�ро���№ 490»

замінити�словами�та�цифрами�«2�липня�2015

ро���№ 643».

1.3.�Підп�н�т�2.2.5�п�н�т��2�ви�ласти�в�та�ій

реда�ції:

«2.2.5.�Напрями�діяльності,�перелі��завдань,

заходів�про�рами�та�рез�льтативні�по�азни�и.

У�цьом��розділі�визначаються�напрями�та

заходи,�спрямовані�на�реалізацію�про�рами,

стро�и�їх�ви�онання,�ви�онавці,�очі��ваний�ре-

з�льтат�від�ви�онання��ожно�о��он�ретно�о�за-

ход�.�Про�рама�має�обов’яз�ово�містити�за-

ходи,�спрямовані�на�збереження�енер�орес�р-

сів�по�се�торах�розвит���місь�о�о��осподар-

ства.

Напрями�діяльності�про�рами –�це��он�рет-

ні�дії,�спрямовані�на�ви�онання�завдань�про-

�рами,�з�визначенням�шляхів�витрачання��ош-

тів�бюджет��міста�Києва�та�інших��оштів,�дозво-

лених�за�онодавством�У�раїни.�Напрями�ді-

яльності�повинні�відповідати�завданням�і�ф�н�-

ціям�замовни�а�про�рами.

Напрями�діяльності�та�перелі��завдань�і�за-

ходів�про�рами�форм�ються�з�ідно�з�додат�ом

2�до�Поряд��,���я�ом��визначаються:

ви�онавці;

стро�и�ви�онання�заходів�з�розбив�ою�за

ро�ами;

джерела�фінанс�вання��ожно�о�із�заходів;

Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження 
та виконання міських цільових програм у місті Києві, 

затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 29.10.2009 № 520/2589

Рішення Київської міської ради № 863/863 від 28 липня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні цільові програ$

ми», «Про столицю України – місто$герой Київ», «Про державне прогнозування та розроблення програм еко$
номічного і соціального розвитку України», з метою забезпечення ефективного використання бюджетних
ресурсів міста Києва та посилення контролю за ходом реалізації кожної міської цільової програми Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про скликання II сесії Київської міської ради VIII скликання

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин третьої та четвертої статті 25 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого наказом
Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1.�С�ли�ати�II�сесію�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII�с�ли�ання.

2.�Перше�пленарне�засідання�II�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII�с�ли�ання�провести�15�ве-

ресня�2016�ро���о�10.00���сесійній�залі�Київсь�ої�місь�ої�ради�(м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,�

4-й�поверх).

3.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�здійснити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�забезпе-

чення�під�отов�и�та�проведення�пленарно�о�засідання�II�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII�с�ли�ання.

4.�Це�розпорядження�довести�до�відома�населення�міста�Києва,�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди,��олів�деп�татсь�их�фра�цій�Київсь�ої�місь�ої�ради,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�працівни�ів�се�рета-

ріат��Київсь�ої�місь�ої�ради���встановленом��поряд��.
Київський міський голова 

В. Кличко

1.�Апарат�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації).

2.�Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій.

3.�Департамент�соціальної�політи�и.

4.�Департамент�промисловості�та�розвит���під-

приємництва.

5.�Департамент�транспортної�інфрастр��-

т�ри.

6.�Департамент�фінансів.

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

8.�Департамент�б�дівництва�та�житлово�о

забезпечення.

9.�Департамент�земельних�рес�рсів.

10.�Департамент�житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри.

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

12.�Департамент���льт�ри.

13.�Департамент�охорони�здоров’я.

14.�Департамент��ом�нальної�власності�

м.�Києва.

15.�Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та

спорт�.

16.�Департамент�місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища.

17.�Департамент�вн�трішньо�о�фінансово�о

�онтролю�та�а�дит�.

18.�Департамент�(Центр)�надання�адмініс-

тративних�посл��.

19.�Департамент�з�питань�державно�о�архі-

те�т�рно-б�дівельно�о��онтролю�міста�Києва.

20.�Департамент�з�питань�реєстрації.

21.�Департамент�інформаційно-�ом�ні�ацій-

них�техноло�ій.

22.�Управління�(інспе�ція)�самоврядно�о��он-

тролю.

23.�Управління�з�питань�ре�лами.

24.�Сл�жба���справах�дітей�та�сім’ї.

25.�Державний�архів�м.�Києва.

Київський міський голова
В. Кличко
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очі��ваний�рез�льтат.

Очі��ваний�рез�льтат�в�обов’яз�овом��по-

ряд���в�лючає�рез�льтативні�по�азни�и�про-

�рами –��іль�існі�та�я�існі�по�азни�и,�я�і�хара�-

териз�ють�рез�льтати�ви�онання�про�рами�та

підтвердж�ються�статистичною,�б�х�алтер-

сь�ою�та�іншою�звітністю,�і�на�підставі�я�их

здійснюється�оцін�а�ефе�тивності�ви�ористан-

ня��оштів�бюджет��міста�Києва�на�ви�онання�про-

�рами,�аналіз�дося�н�тих�рез�льтатів�та�витрат.

Розробни��про�рами�обирає�по�азни�и,�я�і

�омпле�сно�і�всебічно�змож�ть�оцінити�її�ви-

�онання.�Система�обраних�по�азни�ів�ви�о-

ристов�ється�для�відстеження�динамі�и�про-

цесів�та�оцін�и��іль�існих�змін,�рез�льтативно-

сті�дося�нення�мети�про�рами.

По�азни�и�ефе�тивності�дося�нення�мети

про�рами�визначаються�з��рах�ванням�цільо-

вих�по�азни�ів�Страте�ії�розвит���міста�Києва

до�2025�ро���за�відповідними�напрямами�та

відображають�рівень�дося�нення�мети�про�ра-

ми.

Рез�льтативні�по�азни�и�поділяються�на�та-

�і��р�пи:

по�азни�и�витрат�(рес�рсне�забезпечення

про�рами)�визначають�обся�и�і�стр��т�р��ре-

с�рсів,�я�і�забезпеч�ють�ви�онання�про�рами.

У�зазначеном��розділі�в�аз�ються�орієнтов-

ні�обся�и�фінансових�витрат,�необхідних�для

ви�онання�про�рами�в�цілом��та�диференційо-

вано�за�ро�ами�з�визначенням�джерел�фінан-

с�вання.�Розрах�но��фінансових�витрат�с�про-

водж�ється�е�ономічним�обґр�нт�ванням.

Розробни�ом�прое�т��про�рами�обов’яз�о-

во�має�б�ти�роз�лян�та�можливість�її�реаліза-

ції�за�рах�но��інших�джерел�фінанс�вання,�до-

зволених�за�онодавством�У�раїни.�Кошти�бю-

джет��міста�Києва�(��відповідних�відсот�ах)

роз�лядаються�я��можливе�співфінанс�вання

при�реалізації�відповідної�про�рами.

Обся��фінанс�вання,�я�ий�передбачається

на�реалізацію�про�рами,�не�повинен�переви-

щ�вати�обся��та�відсото��фінанс�вання,�перед-

бачений�в�бюджеті�міста�Києва�на�відповідн���а-

л�зь�е�ономі�и�в�цілом�.

Я�що��оловний�розпорядни���оштів�одно-

часно�є�ви�онавцем��іль�ох�про�рам,�відведе-

ний�відсото��та�обся��фінанс�вання�на�ви�о-

нання�про�рам�по��ал�зі�е�ономі�и�міста�Ки-

єва�не�повинен�перевищ�вати�за�альний�об-

ся��бюджетних�призначень,�передбачених��

бюджеті�міста�Києва�на�відповідний�рі��та�ом�

�оловном��розпорядни����оштів.

О�ремо�визначаються�рез�льтативні�по�аз-

ни�и�на�ви�онання�заходів�із�збереження�енер-

�орес�рсів�по�се�торах���місті�Києві.

Гр�па�по�азни�ів�витрат�на�ви�онання�про-

�рами�с�ладається�за�формою�з�ідно�з�додат-

�ом�3�до�Поряд��.�Розробни��про�рами���разі

потреби�с�ладає�додат�ов��розшифров���роз-

рах�н���витрат,�я�а�та�ож�додається�до�про-

�рами.

По�азни�и�прод��т��ви�ористов�ються�для

оцін�и�дося�нення�поставленої�мети.

По�азни�ом�прод��т��є,�зо�рема,�обся��ви-

робленої�прод��ції,�наданих�посл���чи��іль�ість

�орист�вачів�товарами�(роботами,�посл��ами),

виробленими�в�процесі�ви�онання�про�рами,

я�і�ви�ористов�ються�для�оцін�и�дося�нення

цілей�про�рами.

По�азни�и�ефе�тивності�визначаються�я�

співвідношення��іль�ості�вироблених�товарів

(ви�онаних�робіт,�наданих�посл��)�до�їх�варто-

сті�в��рошовом��або�людсь�ом��вимірі�(витра-

ти�рес�рсів�на�одиницю�по�азни�а�прод��т�).

По�азни�и�я�ості�відображають�я�ість�ви-

роблених�товарів�(ви�онаних�робіт,�наданих

посл��)�і�оцінюють�їх�за�рез�льтатами�дося�-

нення�ними�своєї�мети�або�ви�онання�завдан-

ня.».

1.4.�Абзац�др��ий�підп�н�т��3.1.1�п�н�т��3

ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«При�наданні�не�ативно�о�виснов���Депар-

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

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

�ої�державної�адміністрації)�має�надати�роз-

робни���про�рами�стислі,��он�ретні�та�обґр�н-

товані�за�важення,�я�і�мають�б�ти�враховані

розробни�ом�прое�т��про�рами.

Доопрацьований�прое�т�про�рами�розроб-

ни��надає�Департамент��е�ономі�и�та�інвес-

тицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�для�проведення�повторної

е�спертизи�не�пізніше�одно�о�місяця�з�дня�от-

римання�не�ативно�о�виснов��.».

1.5.�П�н�ти�4�та�5�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«4.� Внесення� на� роз�ляд� Київради� та

опрацювання�прое�т��про�рами�постійни-

ми��омісіями

4.1.�З�метою�проведення��ромадсь�о�о�об-

�оворення,�не�пізніше�ніж�за�15�днів�до�вне-

сення�прое�т��про�рами�на�роз�ляд�Київсь�ої

місь�ої�ради,�прое�т�про�рами�разом�із�необ-

хідними�матеріалами�розміщ�ється�на�єдино-

м��веб-порталі�територіальної��ромади�міста

Києва.

Громадсь�е�об�оворення�прое�т��про�рами

проводиться�з�дотриманням�положень�Поряд-

���проведення��онс�льтацій�з��ромадсь�істю�з

питань�форм�вання�та�реалізації�державної�по-

літи�и,�затверджено�о�постановою�Кабінет�

Міністрів�У�раїни�від�3�листопада�2010�ро��

№ 996.

4.2.�Прое�т�відповідної�про�рами�на�наст�п-

ний�період�вноситься�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адмі-

ністрацією)�не�пізніше�15�жовтня�ро��,�в�я�о-

м��заверш�ється�дія�про�рами.

4.3.�Прое�т�нової�про�рами,�дія�я�ої�план�є

розпочатись�в�наст�пном��бюджетном��році,

вноситься�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради

ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)��

термін,�встановлений�п.�4.2�цьо�о�Поряд��.

4.4.�Прое�т�про�рами�опрацьов�ється�по-

стійними��омісіями�відповідно�до�вимо��Ре�-

ламент��Київсь�ої�місь�ої�ради.�Виснов�и�та

ре�омендації�постійних��омісій�є�обов’яз�ови-

ми�для�роз�ляд��розробни�ом�прое�т��про�ра-

ми�та�Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

5.�Затвердження�про�рами

5.1.�Прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

про�затвердження�про�рами��от�є�замовни�

(відповідальний�ви�онавець).�У�прое�ті�рішен-

ня�обов’яз�ово�в�аз�ється�відповідальний�ви-

�онавець�про�рами,�терміни�та�періодичність

звіт�вання�про�хід�ви�онання�про�рами�на�пле-

нарних�засіданнях�Київсь�ої�місь�ої�ради�то-

що.

5.2.�Прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

про�затвердження�про�рами,�роз�лян�тий�по-

стійними��омісіями�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�до-

триманням�вимо��Ре�ламент��Київсь�ої�місь-

�ої�ради,�роз�лядається�на�пленарном��засі-

данні�Київсь�ої�місь�ої�ради.».

1.6.�Абзац�перший�підп�н�т��8.1�п�н�т��8�ви-

�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«8.1.�Замовни��(відповідальний�ви�онавець)

про�рами�що�вартально�до�01�числа�др��о�о�мі-

сяця,�що�настає�за�звітним�періодом,�подає

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Депар-

тамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої

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

но�о�розвит���та�оприлюднює�на�єдином��веб-

порталі�територіальної��ромади�міста�Києва�ін-

формацію�про�стан�її�ви�онання.».

1.7.�Підп�н�т�8.5�п�н�т��8�ви�ласти�в�та�ій

реда�ції:

«8.5.�Замовни��(відповідальний�ви�онавець)

розміщ�є�на�єдином��веб-порталі�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�за�лючний�звіт�про

рез�льтати�ви�онання�про�рами���терміни,�ви-

значені�п.�8.4�цьо�о�Поряд��.

Замовни��(відповідальний�ви�онавець)�пе-

ред�поданням�за�лючно�о�звіт��про�рез�льта-

ти�ви�онання�про�рами�на�роз�ляд�Київсь�ої

місь�ої�ради�проводить�йо�о�п�блічне�об�ово-

рення,�в�я�ом��бер�ть��часть�представни�и

�ромадсь�ості,�засобів�масової�інформації,�де-

п�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради�та��повноважені

представни�и�замовни�а�(відповідально�о�ви-

�онавця).

Інформація�про�час�і�місце�п�блічно�о�об�о-

ворення�п�блі��ється�на�єдином��веб-порталі

територіальної��ромади�міста�Києва�та�в�засо-

бах�масової�інформації.».

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення��

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

3.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�набирає

чинності�з�дня�йо�о�офіційно�о�оп�блі��вання.

4.�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

1.�Затвердити�Концепцію�розвит���центрів

надання�адміністративних�посл�����місті�Києві

на�2016-2018�ро�и,�що�додається.

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

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

районним�в�місті�Києві�державним�адміністра-

ціям�забезпечити�реалізацію�Концепції�розвит-

���центрів�надання�адміністративних�посл����

місті�Києві�на�2016-2018�ро�и.

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

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

4.�Рішення�наб�ває�чинності�з�дня�йо�о�офі-

ційно�о�оприлюднення.

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

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів�і�постійн�

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�ре�ла-

мент��та�деп�татсь�ої�ети�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження Концепції розвитку центрів надання 
адміністративних послуг у місті Києві на 2016$2018 роки

Рішення Київської міської ради № 860/860 від 28 липня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто$

герой Київ», «Про адміністративні послуги», з метою створення належних умов для розвитку мережі центрів
надання адміністративних послуг у місті Києві на 2016$2018 роки в умовах децентралізації Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�зміни�до�стат�т��Ш�оли�ви-

щої�спортивної�майстерності�міста�Києва,�за-

тверджено�о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�29��р�дня�2011�ро���№ 1014/7250,�ви�лав-

ши�йо�о�в�реда�ції,�що�додається.

2.�Ш�олі�вищої�спортивної�майстерності�міс-

та�Києва�забезпечити�реєстрацію�змін�до�ста-

т�т����поряд��,�встановленом��за�онодавством

У�раїни.

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

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

тань�освіти,�на��и,�сім’ї,�молоді�та�спорт�.
Київський міський голова

В. Кличко

Про затвердження змін до статуту Школи вищої спортивної
майстерності міста Києва

Рішення Київської міської ради № 868/868 від 28 липня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру і

спорт», Положення про школу вищої спортивної майстерності, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту
України від 17 липня 2015 року №2581, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2015 року за №936/27381,
з метою приведення установчих документів у відповідність до законодавства України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�29.12.2011�№ 1014/7250

(��реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.07.2016�№ 868/868)

СТАТУТ
ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МІСТА КИЄВА

(нова редакція)
Ідентифікаційний код 33499944

Київ$2016
I.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Ш�ола�вищої�спортивної�майстерності

міста�Києва�(далі –�ШВСМ) –�за�лад�фізичної

��льт�ри�і�спорт�,�я�ий�забезпеч�є�під�отов��

�чнів-спортсменів�резервно�о�спорт��та�спор-

т��вищих�дося�нень�шляхом�проведення�по-

стійно�діючих�навчально-трен�вальних�зборів

та��часті�спортсменів���відповідних�зма�аннях.

1.2.�ШВСМ���своїй�діяльності��ер�ється�Кон-

стит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,���азами

Президента�У�раїни�та�постановами�Верхов-

ної�Ради�У�раїни,�прийнятими�відповідно�до

Констит�ції�та�за�онів�У�раїни,�а�тами�Кабіне-

т��Міністрів�У�раїни,�на�азами�Міністерства

молоді�та�спорт��У�раїни,�Міністерства�освіти

і�на��и�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої

ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о

�олови,�розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації),�іншими�нормативно-пра-

вовими�а�тами�та�цим�стат�том.

1.3.�Основним�завданням�ШВСМ�є�під�отов-

�а��чнів –�спортсменів�резервно�о�спорт��та

спорт��вищих�дося�нень�до�с�лад��національ-

них�збірних��оманд,���том��числі�національних

збірних��оманд�У�раїни�з�олімпійсь�их�видів

спорт�.

1.4.�Рез�льтативність�роботи�ШВСМ�визна-

чається�за�рейтин�ом�з�олімпійсь�их�видів�спор-

т��У�раїни�за�рез�льтатами�вист�п���чнів-спорт-

сменів���спортивних�зма�аннях,�затвердженим

в��становленом��поряд��.

II.� ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ� ЗАСАДИ�

ДІЯЛЬНОСТІ�ШВСМ

2.1.�ШВСМ�заснована�на��ом�нальній�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�під-

поряд�ована�Департамент��освіти�і�на��и,�мо-

лоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�(далі –�Департамент).

2.2.�ШВСМ�є�юридичною�особою,�діє�на�підста-

ві�стат�т�,�має�самостійний�баланс,�рах�н�и�в�ор-

�анах��азначейсь�ої�сл�жби�та��становах�бан�ів�і�пе-

чат���зі�своїм�наймен�ванням,�власн��атриб�ти��,

блан��встановлено�о�зраз�а�та�інші�ре�візити.

2.3.�До�стр��т�ри�ШВСМ�входять�відділен-

ня��іль�ох�олімпійсь�их�видів�спорт�,�я�і�фор-

м�ються�з�навчальних��р�п,���омпле�тованих��ч-

нями-спортсменами,�я�і�ви�онали�вимо�и�ета-

п��під�отов�и�спортивно�о�вдос�оналення�або

вищої�спортивної�майстерності,�інші�підрозді-

ли,�що�передбачені�стат�том�та�відповідають

меті�діяльності.�У�відділеннях�з�і�рових�видів

спорт��мож�ть�б�ти�спортивні�і�рові��оманди,

я�і��омпле�т�ються�з�числа��чнів-спортсменів

постійно�о�с�лад�,�що�ви�онали�вимо�и�спор-

тивної�під�отовленості�для�відповідних�етапів�під-

�отов�и,�визначених�навчальними�про�рама-

ми�з�відповідних�і�рових�видів�спорт�.

2.4.�Відділення�ШВСМ�з�олімпійсь�их�видів

спорт��від�риваються�за�наявності�не�менше

трьох��р�п�та�штатно�о�тренера-ви�ладача.�До

с�лад���р�пи�входять�спортсмени-�андидати,

резерв�та�члени�збірної��оманди�У�раїни.�До�с�ла-
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д���р�пи�мож�ть�входити�та�ож�перспе�тивні

спортсмени,�я�і�відповідають�вимо�ам�етапів

під�отов�и�спортивно�о�вдос�оналення�та�ви-

щої�спортивної�майстерності�із�відповідних�ви-

дів�спорт�.�Доп�с�ається�від�риття�відділення

меншої��іль�ості��р�п�лише�за�по�одженням�з

на�азами�Міністерства�молоді�та�спорт��У�ра-

їни�(далі –�Мінмолодьспорт)�та�за��мови�наяв-

ності�в�постійном��с�ладі�цих��р�п�членів�націо-

нальної�збірної��оманди�У�раїни.

2.5.�Стр��т�ра�ШВСМ�визначається�дире�-

тором�ШВСМ�за�по�одженням�із�Департамен-

том,�а�штатний�розпис�розробляється��ерів-

ни�ом�та�затвердж�ється�дире�тором�Депар-

тамент�.

2.6.�Стр��т�ра�та�штатний�розпис�ШВСМ

розробляються�і�затвердж�ються���межах�за-

тверджених�видат�ів�на�оплат��праці�відповід-

но�до�встановлених�нормативів.

2.7.�Тарифі�аційний�списо��тренерів-ви�ла-

дачів�затвердж�ється�дире�тором�та�засвід-

ч�ється�підписом��оловно�о�б�х�алтера�ШВСМ

та�по�одж�ється�із�Департаментом.

2.8.� Місцезнаходження� ШВСМ:� 01014,�

м.�Київ,�в�л.�Бастіонна,�7.

2.9.�Повне�наймен�вання:�Ш�ола�вищої�спор-

тивної�майстерності�міста�Києва.

2.10.�С�орочене�наймен�вання:�ШВСМ.

2.11.�Наймен�вання�ан�лійсь�ою�мовою:�Kyiv’s

city�school�of�high�sports�skills.

III.�ОРГАНІЗАЦІЯ�НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬ-

НОГО�ПРОЦЕСУ�ТА�СПОРТИВНОЇ�РОБОТИ

ШВСМ

3.1.�Основними�напрямами�діяльності�ШВСМ

є�навчально-трен�вальний�процес�та��часть

�чнів-спортсменів���відповідних�спортивних

зма�аннях.

Навчально-трен�вальний�процес�здійсню-

ється�тренерами-ви�ладачами�ШВСМ�на�ос-

нові�методи�и�трен�вання�з�широ�им�застос�-

ванням�технічних�засобів�навчання,�відновлю-

вальних�заходів�і�б�д�ється�на�базі�поєднання

�чнями-спортсменами�трен�вальної�та�зма-

�альної�діяльності.

3.2.�Основними�формами�навчально-трен�-

вально�о�процес��є�проведення�постійно�ді-

ючих�навчально-трен�вальних�зборів�триваліс-

тю�до�250�днів�на�рі�,�навчально-трен�вальні

заняття,�трен�вання�за�індивід�альними�пла-

нами,�теоретичні�та�методичні�заняття,�медич-

не�обстеження,�відновлювальні�заходи,��часть

��відповідних�спортивних�зма�аннях�тощо.

3.3.�ШВСМ�ор�анізов�є�навчально-трен�-

вальний�процес�з�постійним�(змінним)�с�ла-

дом��чнів-спортсменів�відповідно�до�етапів�під-

�отов�и.

Учні-спортсмени,�я�і�зараховані�до�постій-

но�о�с�лад��центрів�олімпійсь�ої�під�отов�и

або�навчаються���дитячо-юнаць�их�спортив-

них�ш�олах�чи�спеціалізованих�навчальних�за-

�ладах�спортивно�о�профілю,�зарахов�ються

тіль�и�до�змінно�о�с�лад��ШВСМ.

3.4.�Зарах�вання��чнів-спортсменів�до�с�ла-

д���р�п�здійснюється�на�азом�ШВСМ�на�під-

ставі�особистих�заяв��чнів-спортсменів�з��ра-

х�ванням�рішень�тренерсь�ої�ради�ШВСМ.�Обо-

в’яз�овою��мовою�для�зарах�вання�та�подаль-

шо�о�переб�вання��чнів-спортсменів���ШВСМ

є�ви�онання�вимо��зі�спортивної�під�отов�и,

визначених�для�певної��р�пи�(етап��під�отов-

�и),�наявність�медично�о�виснов���про�стан

йо�о�здоров’я�та�проходження�ним�по�либле-

но�о�медично�о�о�ляд��двічі�на�рі�.

3.5.�Наповнюваність��р�п,�ві���чнів-спортс-

менів�та�вимо�и�до�їх�спортивної�під�отовле-

ності�визначаються�навчальними�про�рамами

з�олімпійсь�их�видів�спорт�,�затвердженими�в

�становленом��поряд��.

3.6.�З�числа�спортсменів�постійно�о�с�лад�

�омпле�т�ються�та�і��р�пи:

– �р�пи�спортивно�о�вдос�оналення –�з�чис-

ла��чнів-спортсменів,�я�і�трен�ються�на�ета-

пах�спеціальної�базової�під�отов�и�та�під�отов-

�и�до�вищих�дося�нень;

– �р�пи�вищої�спортивної�майстерності –�з�чис-

ла��чнів-спортсменів,�я�і�трен�ються�на�ета-

пах�ма�симальної�реалізації�індивід�альних

можливостей,�збереження�вищої�спортивної

майстерності,�пост�пово�о�зниження�дося�-

нень.

Норми�тижнево�о�режим��навчально-трен�валь-

ної�роботи��р�п�на�етапах�під�отов�и��чнів-спортс-

менів�визначаються���встановленом��поряд��.

3.7.�За�наявності���с�ладі��р�пи��чнів-спортс-

менів,�я�і�входять�до�с�лад��національної�збір-

ної��оманди�У�раїни�(основний,��андидат�або

резерв),�затверджено�о�на�азом�Мінмолодь-

спорт�,�тижневий�режим�навчально-трен�валь-

ної�роботи�на�етапах�під�отов�и�може�б�ти

збільшено�до�36��один.

3.8.�Норми�наповнюваності��р�п�відділень�з

видів�спорт��ШВСМ�визначаються���встанов-

леном��поряд��.

3.9.�За�по�одженням�з�Мінмолодьспортом

доп�с�ається�зарах�вання�без��р�пи�до�постій-

но�о�с�лад��одно�о��чня-спортсмена,�а�та�ож

�омпле�т�вання��р�пи�меншою��іль�істю��чнів-

спортсменів,�я�що�вони�в�лючені�до�с�лад��на-

ціональних�збірних��оманд�У�раїни�з�видів�спор-

т��та�посіли:

1 –�3�місця –�на�чемпіонатах�Європи�протя-

�ом�останніх�двох�ро�ів;

1 –�8�місця –�на�чемпіонатах�світ��протя�ом

останніх�двох�ро�ів;

1 –�8�місця –�на�останніх�Олімпійсь�их�і�рах,

але�не�більше�двох�ро�ів.

3.10.�С�лад��р�п�затвердж�ється�дире�то-

ром�ШВСМ�за�по�одженням�із�Департаментом

та�Мінмолодьспортом.�У�разі�потреби�до�с�ла-

д���р�п�протя�ом�навчально�о�ро���мож�ть�вно-

ситися�зміни.

3.11.�Учнів-спортсменів�зарахов�ють�на�на-

ст�пний�рі��навчання�або�на�наст�пний�етап

під�отов�и���разі�ви�онання�ними�встановлених

вимо�,�зазначених���навчальних�про�рамах�з

видів�спорт�,�на�азом��ерівни�а�ШВСМ�за�рі-

шенням�тренерсь�ої�ради.

3.12.�Учні-спортсмени�постійно�о�с�лад�,�я�і

з�поважних�причин�(спортивна�травма,�період

переб�вання���відп�стці���зв’яз���з�ва�ітністю,

поло�ами�і�до�лядом�за�дитиною�тощо)�не�ви-

�онали�вимо�и�та�нормативи,�передбачені�на-

вчальними�про�рамами�з�видів�спорт�,�за�про-

позицією�тренерсь�ої�ради�мож�ть�залишатись

повторно�на�том��самом��етапі�під�отов�и�за

�мов�відс�тності���них�захворювань�і�травм,

що�переш�оджають�дося�ненню�вищої�спор-

тивної�майстерності,�та�ви�лючення�віро�ідно-

�о�ризи���їх�проявлення,�але�не�більше�ніж�про-

тя�ом�двох�ро�ів.�У�та�ом��разі��р�па�до��ом-

пле�тов�ється��чнем-спортсменом,�я�ий�від-

повідає�вимо�ам�цьо�о�етап��під�отов�и�або�з

нижчим�рівнем�спортивної�під�отов�и.�Режим

навчально-трен�вальної�роботи�цієї��р�пи�збе-

рі�ається�до�за�інчення�етап��під�отов�и.

3.13.�Змінний�с�лад�форм�ється�з�числа��ч-

нів-спортсменів�резервно�о�спорт��та�спорт�

вищих�дося�нень,�я�і�займаються���дитячо-

юнаць�их�спортивних�ш�олах,�спеціалізованих

дитячо-юнаць�их�спортивних�ш�олах�олімпій-

сь�о�о�резерв�,�спеціалізованих�навчальних

за�ладах�спортивно�о�профілю.�За�альна��іль-

�ість��чнів-спортсменів�змінно�о�с�лад��ШВСМ

не�повинна�перевищ�вати�50�відсот�ів�від�за-

�альної��іль�ості��чнів-спортсменів�постійно�о

с�лад��ШВСМ.�До�змінно�о�с�лад��зарахов�ю-

ться��чні –�спортсмени�з�олімпійсь�их�видів

спорт�.

3.14.�Навчально-трен�вальний�процес�про-

водиться�з�ідно�з�роз�ладом�занять�(трен�-

вань),�що�с�ладається�адміністрацією�ШВСМ

за�поданням�тренера-ви�ладача�з��рах�ван-

ням�встановлення�сприятливішо�о�режим��тре-

н�вань,�відпочин���чи�навчання��чнів-спортс-

менів�і�затвердж�ється�дире�тором�ШВСМ.

3.15.�У�видах�спорт��залежно�від�с�ладності

та�особливостей�ор�анізації�навчально-трен�-

вальної�роботи,��рім�основно�о�тренера-ви-

�ладача,�до�роботи�мож�ть�зал�чатися�трене-

ри-ви�ладачі�із�с�міжних�видів�спорт��та�хо-

рео�рафії.�Розмір�їх�тижнево�о�навантаження�не

повинен�перевищ�вати�100�відсот�ів�встанов-

лено�о�навантаження�основно�о�тренера-ви-

�ладача,�а�в�с�часном��п’ятиборстві –�150�від-

сот�ів.

3.16.�Навчально-трен�вальний�процес�спор-

тивної�під�отов�и�в�ШВСМ�починається�01�січ-

ня�і�триває�протя�ом�ро��.

3.17.�План��омпле�т�вання�ШВСМ�на�наст�п-

ний�навчальний�рі��затвердж�ється�Департа-

ментом�та�Мінмолодьспортом�щоро���до�31

�р�дня.

3.18.�Проведення�навчально-трен�вальних

зборів���ШВСМ�здійснюється�на�підставі�на-

�азів�дире�тора�ШВСМ.

3.19.�Під�час�проведення�або��часті���на-

вчально-трен�вальних�зборах�та�зма�аннях

�часни�и�заходів�з�ідно�з�розпорядчим�до��мен-

том�дире�тора�ШВСМ�забезпеч�ються�відпо-

відно�до�вимо��нормативно-правових�а�тів:��ч-

ні-спортсмени –�харч�ванням,�місцем�для�роз-

міщення,�лі�арсь�ими�засобами�та�виробами

медично�о�призначення;�тренери-ви�ладачі –

харч�ванням�та�місцем�для�розміщення�(��ра-

зі�проведення�зазначених�заходів�за�межами�ад-

міністративної�території,�де�знаходиться�ШВСМ).

3.20.�Відрядження��чнів-спортсменів�та�їх

тренерів-ви�ладачів�на�спортивні�заходи�здій-

снюється�відповідно�до�за�онодавства.�У�разі

необхідності,�виходячи�з�фінансових�можли-

востей�ШВСМ,�доп�с�ається�відрядження�на

спортивні�заходи�разом�із�спортсменами�та�їх

тренерами-ви�ладачами�інших�фахівців,�я�і�є�пра-

цівни�ами�ШВСМ.

3.21.�ШВСМ�створює��мови�для�на��ово-ме-

тодично�о�забезпечення�навчально-трен�валь-

но�о�процес�.

IV.�УЧАСНИКИ�НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНО-

ГО�ПРОЦЕСУ�ТА�СПОРТИВНОЇ�РОБОТИ

4.1.�Учасни�ами�навчально-трен�вально�о

процес��та�спортивної�роботи�в�ШВСМ�є:

– �чні-спортсмени;

– тренери-ви�ладачі,�медичні�працівни�и,�ін-

ші�фахівці,�я�і�забезпеч�ють�під�отов���та��часть

спортсменів���відповідних�зма�аннях;

– дире�тор�та�йо�о�заст�пни�и.

4.2.�Учні-спортсмени�ШВСМ�зобов’язані:

– вдос�оналювати�та�підвищ�вати�рівень

спортивної�майстерності;

– ви�он�вати�навчальні�про�рами�з�видів

спорт��та�індивід�альні�плани�під�отов�и�з�ме-

тою�дося�нення�запланованих�спортивних�ре-

з�льтатів;

– брати��часть���зма�аннях�та�навчально-

трен�вальних�зборах,�передбачених�індивід�-

альними�та��алендарними�планами�спортив-

них�зма�ань�та�навчально-трен�вальних�збо-

рів;

– додерж�ватися�здорово�о�способ��життя,

норм�морально-етичної�поведін�и,�встановле-

но�о�спортивно�о�режим��та�правил�особис-

тої��і�ієни;

– додерж�ватися�вимо��медично�о��онтро-

лю�та�проходити�двічі�на�рі��медичне�обсте-

ження;

– ви�он�вати�вимо�и�антидопін�ово�о�за�о-

нодавства.

4.3.�Учні-спортсмени�ШВСМ�мають�право

на:

– безпечні�та�неш�ідливі��мови�для�підви-

щення�рівня�спортивної�майстерності;

– проходження�спортивної�під�отов�и�відпо-

відно�до�навчальних�про�рам�з�видів�спорт�

під��ерівництвом�тренерів-ви�ладачів;��часть

��навчально-трен�вальном��процесі,�спортив-

них�зма�аннях,�інших�заходах,�передбачених

індивід�альним�планом�під�отов�и;

– �орист�вання�власною�або�орендованою

матеріально-технічною,�спортивною,�оздоров-

чою�базою;�забезпечення�в��становленом��по-

ряд���спортивним�одя�ом�та�спортивним�вз�т-

тям,�виходячи�з�фінансових�можливостей�ШВСМ,

а�та�ож�одержання�спортивно�о�інвентарю�ін-

дивід�ально�о��орист�вання�відповідно�до�за-

тверджених�в��становленом��поряд���норм –

для�спортсменів�постійно�о�с�лад�;

– забезпечення�харч�ванням,�проживанням

під�час�навчально-трен�вальних�зборів�і�спор-

тивних�зма�ань,�проїздом�до�місця�проведен-

ня�зма�ань,�навчально-трен�вальних�зборів�та

зворотно,�лі�арсь�ими�засобами�та�виробами

медично�о�призначення�відповідно�до�чинно-

�о�за�онодавства;

– медичне�та�фарма�оло�ічне�обсл��ов�ван-

ня,�виходячи�із�фінансових�можливостей�ШВСМ,

відповідно�до�вимо��нормативно-правових�а�-

тів;

– вільне�вираження�по�лядів,�пере�онань,

захист�від�б�дь-я�их�форм�е�спл�атації,�пси-

хічно�о�і�фізично�о�насильства�від�дій�тренер-

сь�о-ви�ладаць�о�о�с�лад��та�інших�працівни-

�ів,�я�і�пор�ш�ють�їх�права,�приниж�ють�честь

і��ідність.

4.4.�Тренером-ви�ладачем�ШВСМ�може�б�-

ти�особа,�я�а�має�вищ��освіт��за�спеціальні-

стю�фізична���льт�ра�і�спорт��сіх�ст�пенів,�за

винят�ом�ст�пеня�молодший�ба�алавр,�та�ви-

щ��або�перш���валіфі�аційн���ате�орію.�В�і�-

рових�видах�спорт��дозволяється�наявність

др��ої��валіфі�аційної��ате�орії.

4.5.�Тренери-ви�ладачі�та�інші�фахівці,�за-

л�чені�до�роботи���ШВСМ,�мають�право�на:

– внесення��ерівництв��ШВСМ�та���разі�по-

треби�засновни���(власни��)�або��повноваже-

ном��ним�ор�ан��пропозицій�щодо�поліпшен-

ня�навчально-трен�вально�о�процес�,�подан-

ня�на�роз�ляд��ерівництв��ШВСМ�і�тренерсь�ої

ради�пропозицій�щодо�заохочення�спортсме-

нів,�застос�вання�відповідних�заходів�до�осіб,

я�і�пор�ш�ють�вн�трішній�тр�довий�розпоря-

до��ШВСМ;

– �часть���заходах,�пов’язаних�з�ор�аніза-

цією�навчально-трен�вально�о�процес��та�спор-

тивної�роботи;

– ор�анізацію�спільно�з�медичними�працівни-

�ами�відновлювальних�заходів;�підвищення��ва-

ліфі�ації�за�рах�но���оштів�ШВСМ�за��мови�пе-

редбачення�відповідних�видат�ів����ошторисі

ШВСМ,�інших�джерел;�вибір�на��ово�та�мето-

дично�обґр�нтованих�форм,�методів�і�засобів

навчально-трен�вальної�та�спортивної�роботи;

– захист�професійної�честі�та��ідності�відпо-

відно�до�за�онодавства;�моральне�та�матері-

альне�заохочення�за�дося�нення�значних�ре-

з�льтатів���ви�онанні�по�ладених�на�них�зав-

дань;

– забезпечення�в��становленом��поряд��

спортивною�формою�і�спортивним�вз�ттям,�ін-

дивід�альним�інвентарем�для�проведення�на-

вчально-трен�вальної�та�спортивної�роботи,

виходячи�із�фінансових�можливостей�ШВСМ

та�за��мови�передбачення�відповідних�видат-

�ів����ошторисі�ШВСМ;

– безпечні�та�неш�ідливі�для�здоров’я��мо-

ви�праці.

4.6.�Тренери-ви�ладачі�та�інші�фахівці,�за-

л�чені�до�роботи���ШВСМ,�зобов’язані:

– брати��часть���відборі�перспе�тивних��чнів-

спортсменів;�здійснювати�ви�онання�навчаль-

них�про�рам�з�видів�спорт�;

– брати��часть���с�ладанні��алендарних�пла-

нів�спортивно-масових�заходів�ШВСМ�на�від-

повідний�рі�;�здійснювати��онтроль�за�додер-

жанням�спортсменами�норм�морально-етич-

ної�поведін�и;�додерж�ватись�ети�и,�поважа-

ти��ідність��чнів-спортсменів,�захищати�їх�від�б�дь-

я�их�форм�фізично�о�та�психічно�о�насильства;

– здійснювати��онтроль�та�відповідати�за�до-

держання�норм�антидопін�ово�о�за�онодав-

ства;

– бере�ти�здоров’я��чнів-спортсменів,�про-

па��вати�здоровий�спосіб�життя,�не�доп�с�а-

ти�до�навчально-трен�вальної�та�спортивної

роботи�спортсменів,�я�і�не�пройшли�медичне

обстеження�в��становленом��поряд��;

– постійно�підвищ�вати�свій�професійний�рі-

вень�знань�шляхом�проходження���рсів�підви-

щення��валіфі�ації�один�раз�на�5�ро�ів;�вести

до��ментацію�з�питань�ви�онання�посадових

обов’яз�ів�(ж�рнали,�плани�роботи�тощо);

– сприяти�особистим�при�ладом�і�настано-

вами�вихованню�пова�и�до�державної�симво-

лі�и,�принципів�за�альнолюдсь�ої�моралі;

– проходити�щоро���в��становленом��поряд-

���медичне�обстеження;�дотрим�ватися�вимо�

стат�т��ШВСМ,�ви�он�вати�посадові�обов’яз-

�и,�на�ази�і�розпорядження��ерівництва�ШВСМ

та�дотрим�ватися�правил�вн�трішньо�о�тр�до-

во�о�розпоряд��;�брати��часть���роботі�тре-

нерсь�ої�ради�ШВСМ;

– дотрим�ватися�норм�санітарно-�і�ієнічно-

�о�та�антидопін�ово�о�за�онодавства�під�час

проведення�навчально-трен�вальних�занять�та

зма�ань;

– б�ти�відповідальними�за�рез�льтати�своєї

роботи�з�під�отов�и��чнів-спортсменів�висо-

�о�о��лас�.

4.7.�Оплата�праці�тренерів-ви�ладачів�здій-

снюється�відповідно�до�за�онодавства�У�ра-

їни���встановленом��поряд��.

4.8.�Зміна�навантаження�тренера-ви�лада-

ча�протя�ом�навчально�о�ро���здійснюється

дире�тором�ШВСМ���разі�вини�нення�обґр�н-

тованої�потреби�та�виходячи�з�фінансових�мож-
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ливостей�ШВСМ�з�дотриманням�вимо��за�о-

нодавства�про�працю.

4.9.�Тренери-ви�ладачі�мож�ть��творювати�бри-

�ади�з�о�ремо�о�вид��спорт�.�С�лад�бри�ади�та

ре�ламент�її�роботи�затвердж�є�дире�тор�ШВСМ

на�підставі�заяв�тренерів-ви�ладачів�та�відпо-

відно�о�рішення�тренерсь�ої�ради�ШВСМ.

4.10.�ШВСМ�може�вводитися�посада�старшо-

�о�тренера-ви�ладача�відділення,�я�що�під�йо-

�о��ерівництвом�працюють�не�менше�двох�штат-

них�тренерів-ви�ладачів.�При�цьом��два�тре-

нери-ви�ладачі,�я�і�працюють�я��с�місни�и,

вважаються�одним�штатним�тренером-ви�ла-

дачем.

V.�МЕДИЧНЕ�ТА�НАУКОВЕ�ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО�ПРОЦЕСУ

5.1.�Ор�анізація�медично�о�забезпечення��ч-

нів-спортсменів�ШВСМ�та�робота�медичних

працівни�ів�ШВСМ�здійснюється�в��становле-

ном��за�онодавством�поряд��.

5.2.�Учні-спортсмени�ШВСМ�повинні�двічі�на

рі��проходити�диспансерне�або�медичне�об-

стеження.

5.3.�На��ове�забезпечення�під�отов�и��чнів-

спортсменів�ШВСМ�здійснюється�на��мовах

��ладання�до�овор��та�виходячи�з�фінансових

можливостей�ШВСМ.

5.4.�ШВСМ�може�мати�власний�меди�о-від-

новлювальний�центр�з�необхідними�приміщен-

нями,�с�часним�діа�ностичним�і�медичним�об-

ладнанням�та�виходячи�з�фінансових�можли-

востей�ШВСМ.

5.5.�Лі�ар�або�молодший�спеціаліст�з�медич-

ною�освітою�ШВСМ�здійснює�безпосередній

медичний��онтроль�за�навчально-трен�валь-

ним�процесом,���період�спортивних�зма�ань

та���разі�потреби�надає�долі�арсь���медичн��до-

помо��.

5.6.�З�метою�запобі�ання�по�іршенню�стан�

здоров’я��чнів-спортсменів�ШВСМ�лі�ар�або

молодший�спеціаліст�з�медичною�освітою�здійс-

нює:

– �онтроль�за�проходженням��чнями-спортс-

менами�медично�о�обстеження�(не�менше�двох

разів�на�рі�);

– додат�овий�медичний�о�ляд�перед��частю

��зма�аннях,�після�захворювання�або�травми;

– �онтроль�за�ви�ористанням�спортсмена-

ми�лі�арсь�их�засобів,�виробів�медично�о�при-

значення�та�заборонених�до�вживання�засо-

бів;

– відсторонення��чнів-спортсменів�від�за-

нять�за�станом�здоров’я;

– �онтроль�за�дотриманням�стро�ів�поно-

влення�занять�після�захворювання�або�трав-

ми;

– �онтроль�за�дотриманням�санітарно-�і�і-

єнічних�норм���місцях�проведення�навчально-

трен�вальних�занять�та�зма�ань,�а�та�ож�під

час�їх�проведення;

– ведення�ж�рналів�реєстрації��чнів-спортс-

менів,�що�отримали�травми,�та�облі���нещас-

них�випад�ів.

5.7.�Робота�медичних�працівни�ів�ШВСМ�по-

винна�б�ти�ор�анізована�відповідно�до�вимо�

за�онодавства.

VI.�ПЛАНУВАННЯ�ДІЯЛЬНОСТІ�ШВСМ,�ОБ-

ЛІК�ТА�ЗВІТНІСТЬ

6.1.�ШВСМ�працює�за�річним�планом�робо-

ти,�затвердженим�дире�тором�та�по�одженим

із�Департаментом,�власним��алендарним�пла-

ном�спортивно-масових�заходів.

6.2.�ШВСМ�здійснює�оперативний�та�б�х�ал-

терсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяльності�і

надає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність

��поряд��,�встановленом��за�онодавством

У�раїни.

6.3.�Фінансова�звітність�надається�Департа-

мент���ом�нальної�власності�міста�Києва�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��ста-

новленом��поряд��.

6.4.�ШВСМ�щорічно�надає�Департамент��звіт

державної�статистичної�звітності�за�формою

8-ФК�та�інш��необхідн��інформацію,�передба-

чен��за�онодавством�У�раїни.

VII.�КЕРІВНИЦТВО�ШВСМ

7.1.�Безпосереднє��ерівництво�ШВСМ�здійс-

нює�дире�тор,�я�о�о�призначає�на�посад��та

звільняє�з�посади�дире�тор�Департамент��за

по�одженням�із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�із�роз-

поділом�обов’яз�ів�та�Мінмолодьспортом.

На�посад��дире�тора�ШВСМ�призначається

особа,�я�а�є��ромадянином�У�раїни,�має�вищ�

освіт��за�спеціальністю�фізична���льт�ра�і�спорт

�сіх�ст�пенів,�за�винят�ом�ст�пеня�молодший

ба�алавр,�стаж�роботи�в�за�ладах�фізичної

��льт�ри�і�спорт�,��становах�та�ор�анізаціях

фіз��льт�рно-спортивної�спрямованості�не�мен-

ше�трьох�ро�ів.

7.2.�Дире�тор�ШВСМ:

7.2.1.�Здійснює�за�альне��ерівництво,�за-

безпеч�є�раціональний�добір�і�розстанов����ад-

рів,�забезпеч�є�створення�належних��мов�для

підвищення�фахово�о�рівня�працівни�ів.

7.2.2.�Забезпеч�є�та��онтролює�проведен-

ня�навчально-трен�вальної�та�спортивної�ро-

боти,�відповідає�за�діяльність�ШВСМ.

7.2.3.�В��становленом��за�онодавством�по-

ряд���розробляє�стр��т�р�,�штатний�розпис�і

тарифі�аційний�списо��тренерів-ви�ладачів

ШВСМ�та�подає�на�затвердження�Департамен-

т�.

7.2.4.�Контролює�додержання�ви�онавчої�та

фінансової�дисципліни.

7.2.5.�Забезпеч�є�додержання�вимо��охоро-

ни�здоров’я,�праці�і��осподарсь�ої�діяльності,

санітарно-�і�ієнічних,�протипожежних�норм�і

правил,�техні�и�безпе�и�працівни�ів�ш�оли�та

спортсменів�та�відповідає�за�це.

7.2.6.�Розпоряджається�в��становленом��за-

�онодавством�У�раїни�поряд���майном�і��ош-

тами�ШВСМ,���ладає�до�овори,�від�риває�ра-

х�н�и�в�ор�анах�Казначейства�та��становах�бан-

�ів.

7.2.7.�Видає���межах�своїх�повноважень�на-

�ази�та�розпорядження�і��онтролює�їх�ви�о-

нання,�затвердж�є�посадові�інстр��ції�праців-

ни�ів.

7.2.8.�Приймає�на�робот��і�звільняє�з�робо-

ти�тренерів-ви�ладачів�та�інших�фахівців�ШВСМ

відповідно�до�за�онодавства.

7.2.9.�Установлює�в�межах�затверджено�о

фонд��оплати�праці�надбав�и�та�роз�лядає�пи-

тання�щодо�надання�доплат,�премій�і�матеріаль-

ної�допомо�и�тренерам-ви�ладачам�та�іншим

фахівцям�ШВСМ,�вживає�інших�заходів�заохо-

чення,�а�та�ож�дисциплінарно�о�вплив�.

7.2.10.�Відповідає�за�ви�онання�по�ладених

на�ШВСМ�завдань,�за�рез�льтати�фінансово-

�осподарсь�ої�діяльності,�стан�і�збереження

б�дівель�та�іншо�о�майна,�передано�о�в��орис-

т�вання�і�володіння�ШВСМ.

7.3.�Заст�пни�ів�дире�тора�ШВСМ�призна-

чає�на�посад��та�звільняє�з�посади�дире�тор

ШВСМ�за�по�одженням�із�Департаментом.

7.4.�Заст�пни��дире�тора�ШВСМ�з�навчаль-

но-спортивної�роботи�повинен�мати�вищ��ос-

віт��за�спеціальністю�фізична���льт�ра�і�спорт

�сіх�ст�пенів�за�винят�ом�ст�пеня�молодший

ба�алавр,�стаж�роботи�в��становах,�за�ладах

фізичної���льт�ри�і�спорт��та�ор�анізаціях�фіз-

��льт�рно-спортивної�спрямованості�не�мен-

ше�трьох�ро�ів.

7.5.�Заст�пни��дире�тора�ШВСМ�з�навчаль-

но-спортивної�роботи:

7.5.1.�Відповідає�за�ор�анізацію�та�здійснює

�онтроль�за�проведенням�навчально-трен�-

вально�о�процес�.

7.5.2.�Контролює�проведення�відбор��спортс-

менів,��омпле�тацію�навчальних��р�п,�ви�онан-

ня�спортсменами�встановлених�вимо��для�пе-

реведення�їх�з�однієї��р�пи�під�отов�и�до�іншої

або�на�наст�пний�рі��навчання.

7.5.3.�Ор�анізов�є�робот��інстр��торів-ме-

тодистів.

7.5.4.�Здійснює��онтроль�за�ви�онанням��ч-

нями-спортсменами�індивід�альних�планів�під-

�отов�и.

7.5.5.�Гот�є�пропозиції�щодо�тарифі�ації�тре-

нерів-ви�ладачів.

7.5.6.�Координ�є�робот��з�на��ово-методич-

но�о�та�медично�о�забезпечення.

7.5.7.�Відповідає�за�додержання�санітарно-

�і�ієнічних�вимо�,�антидопін�ово�о�за�онодав-

ства,�правил�техні�и�безпе�и�під�час�прове-

дення�навчально-трен�вальної�роботи.

7.5.8.�Ор�анізов�є�робот��з��за�альнення�до-

свід��роботи�тренерів-ви�ладачів.

7.6.�Заст�пни��дире�тора�ШВСМ�з�адмініс-

тративно-�осподарсь�ої�роботи�повинен�мати

вищ��освіт��та�досвід�адміністративно-�оспо-

дарсь�ої�роботи.

7.7.�Заст�пни��дире�тора�ШВСМ�з�адмініс-

тративно-�осподарсь�ої�роботи:

– відповідає�за�дотримання�матеріально-техніч-

них��мов�для�проведення�навчально-трен�вальної

роботи,�збереження�майна�та�інвентарю,�е�спл�-

атацію�б�дівлі,�приміщень�ШВСМ,�спортивно�о�об-

ладнання�та��тримання�їх���належном��стані;

– забезпеч�є�ефе�тивн��е�спл�атацію�спор-

тивної�бази,�ор�анізацію�профіла�тично�о�на-

�ляд��за�її�станом�та�проведення�поточно�о�ре-

монт��спортивних�спор�д,�обладнання,�інвен-

тарю,��тримання�і�ви�ористання�транспортних

засобів.

7.8.�На�посад��старшо�о�інстр��тора-мето-

диста�призначається�фахівець,�я�ий�має�вищ�

освіт��за�спеціальністю�фізична���льт�ра�і�спорт

�сіх�ст�пенів,�за�винят�ом�ст�пеня�молодший

ба�алавр.�Старший�інстр��тор-методист�очо-

лює�робот��інстр��торів-методистів,��онтро-

лює�їх�діяльність�та�ви�он�є�ф�н�ції,�я�і�перед-

бачені�для�інстр��торів-методистів.

7.9.�На�посад��інстр��тора-методиста�при-

значається�фахівець,�я�ий�має�вищ��освіт��за

спеціальністю�фізична���льт�ра�і�спорт��сіх�ст�-

пенів�за�винят�ом�ст�пеня�молодший�ба�алавр.

Інстр��тор-методист�ШВСМ:

– здійснює�методичне�забезпечення�та��оор-

динацію�роботи�тренерів-ви�ладачів�ШВСМ�з

відбор��спортсменів,�ор�анізацію�навчально-

трен�вально�о�та�виховно�о�процес�,��онтроль

за��омпле�т�ванням�спортивних��р�п,�рез�ль-

татами�навчально-трен�вальної�роботи,��он-

тролює�терміни�проходження�тренерами-ви-

�ладачами���рсів�підвищення��валіфі�ації;

– веде�статистичний�облі��та�аналіз�рез�ль-

татів��чнів-спортсменів�ШВСМ,�відділення,��р�п,

на�опич�є�передовий�досвід�тренерів-ви�ла-

дачів,�бере��часть���під�отовці�статистично�о

звіт��про�робот��ШВСМ,�а�та�ож�відповідає�за

ведення�до��ментації�з�питань�проведення�на-

вчально-методичної�роботи;

– здійснює��онтроль�за�проведенням�на-

вчально-трен�вальних�занять,�ви�онанням�ін-

дивід�альних�планів�спортсменів�та�відповідає

за�с�ладання�і�додержання�роз�лад��занять.

7.10.�Старші�тренери-ви�ладачі�ви�он�ють

обов’яз�и,�визначені�для�тренерів-ви�ладачів,

а�та�ож�здійснюють��онтроль�за�діяльністю�тре-

нерів-ви�ладачів�з�видів�спорт�,�нес�ть�відпо-

відальність�за�ор�анізацію�навчально-трен�-

вально�о�процес�,�проведення�тренерсь�их

рад�відділень,�ор�анізацію�заходів�з�підвищен-

ня��валіфі�ації�тренерів-ви�ладачів,�за�рез�ль-

тати�вист�п��спортсменів�на�зма�аннях,�здійс-

нюють��онтроль�і�відповідають�за�дотримання

норм�антидопін�ово�о�за�онодавства.

7.11.�З�метою�забезпечення�розвит���та

вдос�оналення�навчально-трен�вальної�та�спор-

тивної�роботи,�професійної�діяльності�праців-

ни�ів���ШВСМ��творюється�тренерсь�а�рада,

я���очолює��ерівни��ШВСМ,�я�ий�затвердж�є

робочий�план�та�с�лад�ради.

Тренерсь�а�рада�ШВСМ:

– вивчає�плани,�рез�льтати�та�а�т�альні�пи-

тання�навчально-трен�вальної�та�спортивної

роботи;

– розробляє�пропозиції�щодо�поліпшення�ді-

яльності�ШВСМ;

– вивчає�заходи�щодо�підвищення��валіфі-

�ації��адрів,�впровадження�під�час�навчально-

трен�вальних�занять�дося�нень�на��и,�досвід�

роботи;

– розробляє�ре�омендації�з�питань�вдос�о-

налення�навчально-трен�вальної�та�спортив-

ної�роботи;

– вносить��ерівництв��ШВСМ�пропозиції�що-

до�нала�одження�міжнародних�та�все��раїн-

сь�их�спортивних�зв’яз�ів;

– захищає�права�працівни�ів�на�виявлення

ініціативи,�вільний�вибір�форм,�методів�і�засо-

бів�навчання,�аналіз�є�форми,�методи�і�засо-

би�навчання�та�с�асов�є�та�і,�що�не�придатні

для�ви�ористання�під�час�проведення�навчаль-

но-трен�вальної�та�спортивної�роботи;

– роз�лядає�інші�питання,�пов’язані�з�діяль-

ністю�ШВСМ.

Засідання�тренерсь�ої�ради�ШВСМ�прово-

дяться���разі�потреби,�але�не�рідше�одно�о�ра-

з��на�місяць.

VIII.�ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА�ДІЯЛЬ-

НІСТЬ�ТА�МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА�БАЗА�ШВСМ

8.1.�Фінансово-�осподарсь�а�діяльність�ШВСМ

провадиться�відповідно�до�за�онодавства�У�ра-

їни�та�стат�т��ШВСМ.

8.2.�Фінанс�вання�ШВСМ�здійснюється�за

рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва,�інших

джерел,�не�заборонених�за�онодавством.

Іншими�джерелами�форм�вання��оштів�ШВСМ�є:

– �ошти�від�надання�платних�посл��;

– ��манітарна�допомо�а;�добровільні��рошо-

ві�внес�и,�матеріальні�цінності�підприємств,

�станов,�ор�анізацій�та�о�ремих��ромадян;

– �редити�бан�ів;�інші�надходження.

Кошти,�отримані�ШВСМ�з�інших�джерел�фі-

нанс�вання,�ви�ористов�ються�тіль�и�для�про-

вадження�діяльності,�передбаченої�стат�том.

8.3.�ШВСМ���процесі�провадження�фінансо-

во-�осподарсь�ої�діяльності�має�право:

– самостійно�розпоряджатися��оштами,�одер-

жаними�від��осподарсь�ої�та�іншої�діяльності,

відповідно�до�цьо�о�стат�т�;

– модерніз�вати�за�наявності��оштів�власн�

матеріально-технічн��баз�;

– оренд�вати�спортивн��баз����разі�необхід-

ності;

– �орист�ватися�в��становленом��поряд��

безоплатно�земельними�ділян�ами,�на�я�их

розташована�ШВСМ;

– володіти,��орист�ватися�і�розпоряджати-

ся�майном�відповідно�до�за�онодавства�та�ста-

т�т�;�надавати�платні�посл��и�відповідно�до�за-

�онодавства�У�раїни;

– відряджати�спортсменів�та�тренерів-ви-

�ладачів�на�спортивні�заходи,�що�здійснюють-

ся�відповідно�до�чинно�о�за�онодавства;

– надавати�платні�посл��и�з�ідно�з�чинним

за�онодавством;

– ви�он�вати�інші�ф�н�ції�відповідно�до�за�о-

нодавства�У�раїни�та�стат�т��ШВСМ.

8.4.�Майно�ШВСМ�належить�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

і�за�ріплене�за�нею�на�праві�оперативно�о

�правління.�Майно�с�ладають�основні�засоби,

оборотні��ошти,�а�та�ож�інші�матеріальні�цін-

ності,�вартість�я�их�відображається�в�самостій-

ном��балансі�ШВСМ.

Для�забезпечення�навчально-трен�вально-

�о�процес��і��часті���зма�аннях�ШВСМ�може

мати�автотранспорт�і�плавзасоби�(спеціальні

машини�для�перевоз�и�човнів,�яхт,�с�прово-

дження�велосипедистів,�марафонців,�спортс-

менів�зі�спортивної�ходьби�і�стаєрів,��оневоз-

�и,�моторні�човни,��атери�тощо).

ШВСМ�для�проведення�навчально-трен�-

вально�о�процес��мож�ть�надаватися�в��орис-

т�вання�безоплатно�або�на�піль�ових��мовах

спортивні�об’є�ти�(спортивні�спор�ди),���ль-

т�рні,�оздоровчі�та�інші�за�лади�за��мови�до-

тримання�ними�санітарно-�і�ієнічних�норм�та

правил.�Зазначені�об’є�ти�(спор�ди)�приймаю-

ться����орист�вання�відповідно�до�вимо��за�о-

нодавства�У�раїни.

8.5.�ШВСМ�має�право�ви�лючно�за�з�одою

власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�:�від-

ч�ж�вати�за�ріплене�за�нею�майно,�надавати�в

оренд��або�в�безоплатне��орист�вання�(пози-

ч�),�передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�об-

ладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та�ож

спис�вати�з�баланс��основні�засоби�в��станов-

леном��поряд��.

IX.�ДІЯЛЬНІСТЬ�ШВСМ�У�РАМКАХ�МІЖНА-

РОДНОГО�СПІВРОБІТНИЦТВА

Діяльність�ШВСМ���рам�ах�міжнародно�о

співробітництва�здійснюється�відповідно�до

за�онодавства�У�раїни.

X.�ЗМІНИ�ДО�СТАТУТУ

Зміни�до�стат�т��вносяться�в�том��ж�поряд-

��,�в�я�ом��він�б�в�затверджений.

XI.�ПРИПИНЕННЯ�ШВСМ

11.1.�Припинення�ШВСМ�здійснюється�шля-

хом�її�лі�відації�або�реор�анізації�(злиття,�приєд-

нання,�поділ�,�перетворення)�відповідно�до�рі-

шення�власни�а�чи�за�рішенням�с�д����випад-

�ах,�передбачених�за�онодавством�У�раїни.

11.2.�Припинення�ШВСМ�проводиться��омі-

сією�з�припинення,�що�призначається�власни-

�ом�або�ор�аном,�що�прийняв�рішення�про�при-

пинення.

11.3.�Працівни�ам,�я�і�звільняються���рез�ль-

таті�реор�анізації�чи�лі�відації�ШВСМ,��аран-
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т�ється�додержання�їх�прав�та�інтересів�відпо-

відно�до�тр�дово�о�за�онодавства�У�раїни.

11.4.�У�разі�реор�анізації�ШВСМ�її�права�та

обов’яз�и�переходять�до�її�правонаст�пни�а.

11.5.�Майно�ШВСМ,�що�залишилось�після

задоволення�вимо���редиторів,�ви�ористов�є-

ться�за�рішенням�власни�а.

11.6.�ШВСМ�припиняється�з�дня�внесення

запис��про�її�припинення�до�Єдино�о�держав-

но�о�реєстр��юридичних�осіб,�фізичних�осіб-

підприємців�та��ромадсь�их�форм�вань.

Київський міський голова
В. Кличко

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Ва-

сильчен���Віталію�Васильович��для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д���5-м��пров.�Садо-

вом�,�1-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

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

сь�ої�заб�дови,�справа�А-21720).

2.�Передати��ромадянин��Васильчен���Віта-

лію�Васильович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т�

3�цьо�о�рішення,���приватн��власність�земель-

н��ділян���площею�0,1000��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:62:504:0015)�для�б�дівництва

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д���5-м��пров.�Садово-

м�,�1-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Васильчен���Віталію�Васильо-

вич�:

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

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

від�30.09.2013�№ 17435/0/12/19-13,�Головно-

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

02.07.2015�№ 19-26-7777.2-368/20-15.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

м��поряд��.

3.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�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 передачу громадянину Васильченку Віталію Васильовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд у 5$му пров. Садовому, 1$а 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 928/928 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин�

К�льчиць�ом��І�орю�Володимирович��для�б�-

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

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

дистів,�86���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

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

сь�ої�заб�дови,�справа�А-21770).

2.�Передати��ромадянин��К�льчиць�ом��І�о-

рю�Володимирович�,�за��мови�ви�онання�п�н�-

т��3�цьо�о�рішення,���приватн��власність�зе-

мельн��ділян���площею�0,1000��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:62:477:0007)�для�б�-

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

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

дистів,�86���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��К�льчиць�ом��І�орю�Воло-

димирович�:

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

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

від�18.06.2015�№ 7608/0/12/19-15,�Головно�о

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

03.07.2015�№ 19-26-7777.2-409/20-15.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

ють�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�дівель-

них�робіт,�одержаними�в��становленом��поряд��.

3.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

Про передачу громадянину Кульчицькому Ігорю Володимировичу
у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслу$

говування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Радистів, 86 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 927/927 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

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�прое�т�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Глимбоць-

�ій�Катерині�Сач�івні,�член���ромадсь�ої�ор�ані-

зації�садівниць�о�о�товариства�«Фронтови�»�Со-

лом’янсь�о�о�район��м.�Києва,�для�ведення�садів-

ництва�на�в�л.�Медовій,�174���Солом’янсь�ом�

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

сь�о�осподарсь�о�о�призначення,�справа�А-22206).

2.�Передати��ромадянці�Глимбоць�ій�Катери-

ні�Сач�івні,�член���ромадсь�ої�ор�анізації�садів-

ниць�о�о�товариства�«Фронтови�»�Солом’ян-

сь�о�о�район��м.�Києва,�за��мови�ви�онання

п�н�т��3�цьо�о�рішення,���приватн��власність�зе-

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

номер�8000000000:72:488:0574)�для�ведення�са-

дівництва�на�в�л.�Медовій,�174���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�із�земель��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Глимбоць�ій�Катерині�Сач�ів-

ні,�член���ромадсь�ої�ор�анізації�садівниць�о-

�о�товариства�«Фронтови�»�Солом’янсь�о�о

район��м.�Києва:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

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

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

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

встановлених�за�онодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

13.08.2015�№ 9388/1/12/19-15,�Головно�о

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

27.10.2015�№ 19-26-7777.31-5024/20-15.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянці Глимбоцькій Катерині Сачківні, 
члену громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 174 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 965/965 від 28 липня 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.�Зверн�тись�до�товариства�з�обмеженою�від-

повідальністю�«Інвестиційно-б�дівельна��р�па»

з�вимо�ою�про�не�айне�з�пинення�б�дівниц-

тва�житлово�о��омпле�с��з�приміщеннями��ро-

мадсь�о�о�призначення�та�вб�дованим�пар�ін-

�ом�на�земельних�ділян�ах�на�в�л.�О.�Гончара,

17-23���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

2.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Інвестиційно-б�дівельна��р�па»���місячний

термін�привести�висотність�об’є�та�б�дівниц-

тва�«Житловий��омпле�с�з�приміщеннями��ро-

мадсь�о�о�призначення�та�вб�дованим�пар�ін-

�ом»�на�земельних�ділян�ах�на�в�л.�О.�Гонча-

ра,�17-23���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва»

��відповідність�до�Генерально�о�план��міста

Києва�на�період�до�2020�ро��,�затверджено�о

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�берез-

ня�2002�ро���№ 370/1804,�«Меж�та�режим��ви-

�ористання�території�охоронної�зони�ансамб-

лю�спор�д�Софійсь�о�о�собор�»,�затвердже-

них�на�азом�Міністерства���льт�ри�і�т�ризм�

У�раїни�від�23.12.2005�№ 1076,�але�не�вище

25�(двадцяти�п’яти)�метрів�від�поверхні�землі.

3.�У�разі�неви�онання�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�«Інвестиційно-б�ді-

вельна��р�па»�вимо�,�ви�ладених���п�н�тах�1,

2�цьо�о�рішення,�Департамент��земельних�ре-

с�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�вчи-

нити�ор�анізаційно-правові�дії�щодо�достро�о-

во�о�розірвання�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�площею�2454�(дві�тисячі�чотириста�п’ят-

десят�чотири)��в.�м,�що�знаходиться�за�адре-

сою:�в�л.�О.�Гончара,�17-23���Шевчен�івсь�о-

м��районі�м.�Києва,���ладено�о�між�Київсь�ою

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

відповідальністю�«Інвестиційно-б�дівельна��р�-

па»�від�22.10.2004�№ 91-6-00355,�в�с�довом�

поряд��.

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

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

4.1�Проінформ�вати�товариство�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Інвестиційно-б�дівель-

на��р�па»�про�прийняття�цьо�о�рішення.

4.2�Оприлюднити�це�рішення����азеті�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Хрещати�».

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 врегулювання питань 
використання земельних ділянок 

на вул. О. Гончара, 17$23 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 709/709 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статті 19 Конституції України, статей 32, 34, 48 Закону України «Про охорону культурної

спадщини», статті 9 Земельного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, статей 31, 32 За$
кону України «Про оренду землі» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351,
враховуючи протокол засідання тимчасової контрольної комісії, створеної рішенням Київської міської ра$
ди від 21.04.2016 № 340/340 «Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань врегулюван$
ня використання земельних ділянок на вул. О. Гончара, 17$23 у Шевченківському районі м. Києва», від 27.05.2016
№ 2 та пункт 11.4 договору оренди земельної ділянки від 22.10.2004 № 91$6$00355, з метою запобігання виклю$
чення об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, 
Києво$Печерська Лавра» з переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України Бусол Лілії Миколаївни
Рішення Київської міської ради № 864/864 від 28 липня 2016 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже'
ного Постановою Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541'III (в редакції Постанови Верховної
Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216'IV), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Пор�шити�
лопотання�перед�Головою�Вер-

ховної�Ради�У
раїни�про�на�ородження�Почес-

ною��рамотою�Верховної�Ради�У
раїни�Б�сол

Лілії�Ми
олаївни —�вчителя��ео�рафії�У
раїн-

сь
о�о���манітарно�о�ліцею�Київсь
о�о�націо-

нально�о��ніверситет��імені�Тараса�Шевчен
а

за�ба�аторічн��с�млінн��працю,�висо
ий�про-

фесіоналізм,�ва�омий�особистий�внесо
���роз-

вито
�освіти�У
раїни.

2.�Управлінню�по�роботі�з�персоналом�апа-

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

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

трації)�під�от�вати�
лопотання�про�на�ород-

ження�Почесною��рамотою�Верховної�Ради

У
раїни�Б�сол�Лілії�Ми
олаївни —�вчителя

�ео�рафії�У
раїнсь
о�о���манітарно�о�ліцею

Київсь
о�о�національно�о��ніверситет��іме-

ні�Тараса�Шевчен
а�за�ба�аторічн��с�млін-

н��працю,�висо
ий�професіоналізм,�ва�омий

особистий�внесо
���розвито
�освіти�У
ра-

їни.

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

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз
ів.

Київський міський голова
В. Кличко

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

Києва
Рішення Київської міської ради № 881/881 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ'
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при'
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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


�рс��нежитлові�приміщення�
ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат
ом�до�цьо�о�рішення.

2.�Голосіївсь
ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації��
ласти�в��становленом��по-

ряд
��до�овір�оренди�нежитлових�приміщень


ом�нальної�власності�територіальної��рома-

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

ня.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду 
нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади 
міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 883/883 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ'
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при'
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви'
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нер�хоме�майно�
о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�єдином��претендент��на�право

оренди�з�ідно�з�додат
ом�до�цьо�о�рішення.

2.�Дарниць
ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації��
ласти�в��становленом��по-

ряд
��до�овір�про�передач��майна�територі-

альної��ромади�міста�Києва�з�ідно�з�п�н
том�1

цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу в оренду 
нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 
без проведення конкурсу

Рішення Київської міської ради № 882/882 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

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

ВИРІШИЛА:

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

ня�
ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�без�проведення�
он
�рс�

з�ідно�з�додат
ом�до�цьо�о�рішення.

Додато


до�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�28.07.2016�№ 881/881

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

без проведення конкурсу

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта нерухомості

Призначення, характеристика об'єкта
оренди та орендована площа, кв. м

Ставка
орендної
плати 
у %

Строк,
на який
уклада"
ється
договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО"
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
1. Громадська організація

"Дитячий фізкультурно"
оздоровчий
реабілітаційний центр
інвалідів "Соціум" 

Форма власності —
приватна 
Форма фінансування —
вступні та членські внески

вул. Маршала
Якубовського, 6 
Голосіївський
район 
НБк — 4"
поверховий, 
загальна площа —
8757,05 кв. м

Розміщення громадської організації,
яка здійснює безкоштовну
реабілітацію та адаптацію дітей з
вадами розвитку, якщо орендована
площа становить до 100 кв. м та не
використовується для провадження
підприємницької діяльності 

1 поверх 
загальна площа — 80,2 кв. м

1 грн на
рік

2 роки
364 дні

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса та характеристика
об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної
плати

Строк,
на який
уклада"
ється
договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

1 Театрально"видовищний
заклад культури "Київський
академічний драматичний
театр на Подолі" 

Форма власності —
комунальна 
Форма господарювання —
госпрозрахункова

Перемоги проспект, 38, літ. А 
Нежитловий 
3"поверховий будинок
(капітальний) 
Палац культури 
Шевченківський район 
Загальна площа — 
6379,40 кв. м

Розміщення закладу
культури 

1 поверх 
Площа — 136,20 кв. м

1 грн на
рік

2 роки
364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

2.�Департамент��
ом�нальної�власності�

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

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

ції)��
ласти�в��становленом��поряд
��до�овір

оренди�нежитлових�приміщень�
ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�ідно�з�п�н
том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато


до�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�28.07.2016�№ 882/882

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду без проведення конкурсу

Додато


до�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�28.07.2016�№ 883/883

Нерухоме майно 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду 
єдиному претенденту на право оренди

№
п/п

Повна назва
орендаря, його
форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної
плати

Місячна
орендна плата
у грн

Строк, 
на який
укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ

1 ФІЗИЧНА ОСОБА —
ПІДПРИЄМЕЦЬ
КРИВОШЕЄВ ОЛЕГ
ІГОРОВИЧ 

Форма власності —
приватна 
Форма 
фінансування —
госпрозрахункова

ВУЛ. ГМИРІ, 3"Б 
Дарницький
район 
НБ — 3"
поверховий 
Скандинавська
гімназія 
Площа — 
12678,1 кв. м

ІНШЕ ВИКОРИСТАННЯ
НЕРУХОМОГО МАЙНА 
(проведення педагогічної
та спортивно"оздоровчої
роботи з дітьми) 
2 поверх 
Площа — 332,2 кв. м

15 % 154,07 грн 
за год. 
(9 год.
тиждень)

Пн. 3 год.:
16.00 " 19.00
Ср. 3 год.:
16.00 " 19.00
Пт. 3 год.:
16.00 " 19.00

2 роки 
364 дні
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Про зміни у складі комісії з припинення державного 
комунального підприємства «Житлоремфонд» шляхом 

приєднання до комунального підприємства по утриманню 
житлового господарства «Житлорембудсервіс» 

Деснянського району м. Києва
Розпорядження № 727 від 22 серпня 2016 року

Відповідно статті 105 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 396/6612
«Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територі'
альної громади м. Києва та передаються до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації», у зв’язку з кадровими змінами:

Унести�зміни�до�с
лад��
омісії�з�припинен-

ня�державно�о,�
ом�нально�о�підприємства

«Житлоремфонд»�шляхом�приєднання�до�
о-

м�нально�о�підприємства�по��триманню�жит-

ловою��осподарства�«Житлоремб�дсервіс»�Дес-

нянсь
о�о�район��м.�Києва,�затверджено�о�роз-

порядженням�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої

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

міністрації)�від�14�червня�2012�ро
��№ 1008�(�

реда
ції�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації�від�20�люто�о�2015�ро
�

№ 134),�ви
лавши�йо�о�в�реда
ції,�що�додає-

ться.

Голова В. Кличко

Про анулювання ліцензій, виданих приватному підприємству
«Столичні будинки»

Розпорядження № 730 від 25 серпня 2016 року
Відповідно до пункту 1 частини другої, частини шостої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів

господарської діяльності»:

1.�Ан�лювати�на�підставі�заяви�ліцензіата�ви-

дані�відповідно�до�розпорядження�ви
онавчо-

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


ої�державної�адміністрації)�від�17�вересня�2014

ро
��№ 1032�«Про�видач��ліцензій�приватно-

м��підприємств��«Столичні�б�дин
и»�приват-

ном��підприємств��«Столичні�б�дин
и»�(
од

ЄДРПОУ�37588729,�Київсь
а�обл.,�місто�Б�ча,

в�л.�Нове�Шосе,�б�дино
�14,�офіс�10)�ліцензії:

серії�АЕ�№ 271490�на�право�провадження

�осподарсь
ої�діяльності�з�виробництва�теп-

лової�енер�ії�(
рім�діяльності�з�виробництва

теплової�енер�ії�на�теплоеле
троцентралях,

теплоеле
тростанціях,�атомних�еле
тростан-

ціях�і�
о�енераційних��станов
ах�та��станов-


ах�з�ви
ористанням�нетрадиційних�або�поно-

влюваних�джерел�енер�ії);

серії�АЕ�№ 288331�на�право�провадження

�осподарсь
ої�діяльності�з�постачання�тепло-

вої�енер�ії.

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

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�Панте-

леєва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про проведення урочистої церемонії проводів національної 
паралімпійської збірної команди України на XV Паралімпійські

ігри (м. Ріо'де'Жанейро, Бразилія)
Розпорядження № 731 від 26 серпня 2016 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядуванн Україні», Порядку організації та про'
ведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно'просвітниць'
кого, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
червня 1999 року № 317/418, враховуючи протокольне рішення Організаційного комітету з підготовки та учас'
ті спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах, чем'
піонатах світу та Європи від 27 травня 2016 року з метою підтримки фізичної культури і спорту людей з інва'
лідністю, їх реабілітації засобами фізичної культури і спорту, популяризації паралімпійського руху та інтег'
рації людей з інвалідністю у суспільство:

1.�Підтримати�ініціатив��Національно�о�
о-

мітет��спорт��інвалідів�У
раїни�щодо�прове-

дення�27�серпня�2016�ро
��в�місті�Києві��рочистої

церемонії�проводів�національної�паралімпій-

сь
ої�збірної�
оманди�У
раїни�на�XV�Паралім-

пійсь
і�і�ри�(м.�Ріо-де-Жанейро.�Бразилія)�(да-

лі —�Захід):

з�19.00�до�22.00��рочистих�заходів�на�Май-

дані�Незалежності�(навпроти�стели�біля�Голо-

впоштамт�);

з�19.30�до�19.35��рочисто�о�марш��націо-

нальної�паралімпійсь
ої�
оманди�У
раїни�за

маршр�том:�від�перехрестя�в�л.�Михайлівсь
ої

та�в�л.�Костьольної�до�Майдан��Незалежності.

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під�отов
��та�проведення�Заход��взяв�на�себе

Національний�
омітет�спорт��інвалідів�У
раїни.

3.�Департамент��освіти�і�на�
и,�молоді�та

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

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

ції)�сприяти�вирішенню�ор�анізаційних�питань,

пов’язаних�з�проведенням�Заход�.

4.�Просити�Головне��правління�Національної

поліції���місті�Києві�та��правління�патр�льної�по-

ліції�в�місті�Києві�Департамент��патр�льної�по-

ліції�Національної�поліції�У
раїни�забезпечити:

4.1.�Охорон���ромадсь
о�о�поряд
��під�час

під�отов
и�та�проведення��рочистих�заходів

на�Майдані�Незалежності�(навпроти�стели�біля

Головпоштамт�)�з�01.00 26�серпня�2016�ро
�

до�23.00 28�серпня�2016�ро
���рочисто�о�мар-

ш��національної�паралімпійсь
ої�збірної�
оман-

ди�У
раїни�за�маршр�том:�від�перехрестя�в�л.

Михайлівсь
ої�та�в�л.�Костьольної�до�Майдан�

Незалежності�з�19.30�до�19.35 27�серпня�2016

ро
�.

4.2�Умови�вільно�о�заїзд��та�виїзд��автоб�-

сів�з��часни
ами�Заход��та�автотранспорт��для

транспорт�вання�людей�з�інвалідністю�до

території�проведення�Заход�.

4.3.�Умови�вільно�о�заїзд��та�виїзд��до�те-

риторії�проведення�Заход��автотранспорт��ор-

�анізаторів�Заход�,�транспорт�,�я
ий�перево-

зитиме�обладнання�для�встановлення�сцени,�те-

лебачення�та�інших�технічних�сл�жб.

4.4.�Спільно�з�
ом�нальним�підприємством

«Київтранспар
сервіс»�забезпечити�місця�для

пар
�вання�транспортних�засобів�та�автоб�сів

�часни
ами�Заход��на�в�л.�Костьольній�(для

паралімпійсь
ої�збірної�
оманди,�а�та
ож�на

в�л.�Хрещати
�від�в�л.�Бо�дана�Хмельниць
о-

�о�до�в�л.�Прорізної�(для�автомобілів�людей�з

інвалідністю�за�наявності�посвідчення).

4.5.�Заборон��р�х��автотранспорт��для�про-

ведення��рочистої�церемонії�проводів�націо-

нальної�паралімпійсь
ої�збірної�
оманди�У
ра-

їни�на�Паралімпійсь
і�і�ри�та��рочисто�о�марш�

національної�паралімпійсь
ої�збірної�
оманди

У
раїни�за�маршр�том:�від�перехрестя�в�л.�Ми-

хайлівсь
ої�та�в�л.�Костьольної�до�Майдан��Не-

залежності�з�16.00�до�23.00�27�серпня�2016�ро-


�,�на�в�л.�Архіте
тора�Городець
о�о�(від�в�л.

Зань
овець
ої�до�в�л.�Хрещати
),�на�в�л.�Хре-

щати
�(від�в�л.�Трьохсвятительсь
ої�до�в�л.

Прорізної),�в�л.�Костьольній,�в�л.�Михайлів-

сь
ій.

4.6.�Обмеження�р�х��автотранспорт��на�Май-

дані�Незалежності,�а�саме:�двох�перших�см��

на�в�л.�Хрещати
�від�б�дин
��Профспіло
�до

Головпоштамт��з�01.00 26�серпня�до�01.00 27

серпня�2016�ро
��з�метою�облашт�вання�місць

для�людей�з�інвалідністю�та�встановлення�сце-

нічних�
онстр�
цій�для�проведення�Заход�.

4.7.�Заборон��р�х��автотранспорт��на�в�л.

Хрещати
�від�перехрестя�в�л.�Михайлівсь
ої

та�в�л.�Хрещати
�до�перехрестя�в�л.�Хреща-

ти
�та�в�л.�Архіте
тора�Городець
о�о�з�01.00

до�23.00 27�серпня�2016�ро
��для�встановлен-

ня�сцени�та�спеціальних�
онстр�
цій�для�про-

ведення�Заход�.

5.�Департамент��транспортної�інфрастр�
-

т�ри�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ра-

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

5.1.�Внести�зміни�в�робот��маршр�тів�на-

Про деякі питання 
виплати довічних міських стипендій видатним діячам 

культури і мистецтва
Розпорядження № 726 від 22 серпня 2016 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
культуру», Положення про довічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21 грудня 2011 року № 2425, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 січня 2012
року за № 2/919, протоколу засідання комісії по призначенню довічних міських стипендій видатним діячам
культури і мистецтва від 25 травня 2016 року № 2, враховуючи листи Київського місцевого творчого відді'
лення Національної спілки театральних діячів України від 08 квітня 2016 року та від 1 1 травня 2016 року
№ 11/05/16/2:

1.�Припинити�виплат��довічної�місь
ої�сти-

пендії�видатним�діячам�
�льт�ри�і�мистецтва

Ля��щен
о�Галині�Іванівні,�ви
ладач��Київсь
о-

�о�державно�о�хорео�рафічно�о��чилища,�з�01


вітня�2016�ро
�.

2.�Припинити�виплат��довічної�місь
ої�сти-

пендії�видатним�діячам�
�льт�ри�і�мистецтва

Лазай
ін��Федор��Данилович�,�засл�женом�

працівни
ові�
�льт�ри�У
раїни,�завід�ючом�

се
тором�методи
и�і�пра
ти
и�е
с
�рсійної�ро-

боти�Національно�о�Києво-Печерсь
о�о�істо-

ри
о-
�льт�рно�о�заповідни
а,�з�01�червня�2016

ро
�.

3.�Призначити�довічн��місь
��стипендію�ви-

датним�діячам�
�льт�ри�і�мистецтва�Тимош-


о-Горюш
о�Тамарі�Михайлівні,�народній�ар-

тистці�У
раїни,�член��Національної�спіл
и�те-

атральних�діячів�У
раїни,�з�01�
вітня�2016�ро-


�.

4.�Підп�н
т�1.1�п�н
т��1�розпорядження�Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�від�14

березня�2006�ро
��№�438�«Про�призначення

довічних�місь
их�стипендій�видатним�діячам


�льт�ри�і�мистецтва»�ви
лючити.

5.�Визнати�та
им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�Київсь
ої�місь
ої�державної�адмі-

ністрації�від�22�червня�2001�ро
��№ 1290�«Про

призначення�довічної�місь
ої�стипендії�Лазай-


ін��Федор��Данилович�».

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

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�Ста-

ростен
о�Г.�В.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

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

14.06.2012�№�1008�

(в�реда
ції�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

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

22.08.2016�№�727

СКЛАД 
комісії з припинення державного комунального підприємства 

«Житлоремфонд» шляхом приєднання до комунального підприємства 
по утриманню житлового господарства «Житлорембудсервіс» 

Деснянського району м. Києва

Бобори
ін�В'ячеслав�Валерійович дире
тор�
ом�нально�о���підприємства���по����триманню

житлово�о��осподарства�"Житлоремб�дсервіс"�Деснянсь
о�о

район��м.�Києва,��олова�
омісії

Павлова�Тетяна�Іванівна �оловний�б�х�алтер�
ом�нально�о�підприємства�по��триманню

житлово�о��осподарства�"Житлоремб�дсервіс"�Деснянсь
о�о

район��м.�Києва,�заст�пни
��олови�
омісії

Салівон�Анастасія�Володимирівна начальни
�юридично�о�відділ��
ом�нально�о�підприємства

по��триманню�житлово�о��осподарства�"Житлоремб�дсервіс"

Деснянсь
о�о�район��м.�Києва,�се
ретар�
омісії

Волошеню
�Оль�а�Михайлівна �оловний�спеціаліст�юридично�о�відділ��Деснянсь
ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Дятлова�Оль�а�Германівна заст�пни
�начальни
а�відділ��з�питань�майна�
ом�нальної

власності�Деснянсь
ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Л�
ашевич�Людмила�Анатоліївна заст�пни
�начальни
а�Управління�житлово-
ом�нально�о

�осподарства�Деснянсь
ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко
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земно�о�пасажирсь
о�о�транспорт��за�ально-

�о�
орист�вання,�шлях�слід�вання�я
их�про-

ходить�в�л.�Хрещати
�та�в�л.�Михайлівсь
ою,

в�л.�Архіте
тора�Городець
о�о�(від�в�л.�Зань-


овець
ої�до�в�л.�Хрещати
),�в�л.�Костьоль-

ною,�де�відб�деться��рочиста�церемонія�про-

водів�національної�паралімпійсь
ої�збірної


оманди�У
раїни�на�XV�літні�Паралімпійсь
і�і�-

ри�та��рочистий�марш�національної�паралім-

пійсь
ої�збірної�
оманди�У
раїни�з�16.00�до

23.00 27�серпня�2016�ро
�.

5.2.�В�разі�необхідності�за�зверненням�Управ-

ління�державної�охорони�У
раїни�до�ви
онав-

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

місь
ої�державної�адміністрації)�забезпечити

27�серпня�2016�ро
��тимчасове�за
риття�вхо-

д��та�виход��зі�станції�метрополітен��«Майдан

Незалежності»�на�час,�зазначений���звернен-

ні�Управління�державної�охорони�У
раїни.

5.3.�Забезпечити�спільно�з�Головним��прав-

лінням�Національної�поліції���місті�Києві�за�звер-

ненням�Управління�державної�охорони�У
ра-

їни�до�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�(Київсь
ої�місь
ої�держадміністрації)�за
рит-

тя�всіх�виходів�з�підземно�о�переход��на�Майдані

Незалежності.

5.4.�Спільно�з�Головним��правлінням�На-

ціональної�поліції���місті�Києві���межах�
ом-

петенції�забезпеч�вати�недоп�щення�пар
�-

вання�транспортних�засобів�та�пор�шень�пра-

вил�з�пин
и,�стоян
и�в�місцях�проведення

Заход��з�19.00 26�серпня�до�22.00 27�серп-

ня�2016�ро
�.

6.�Департамент��охорони�здоров’я�ви
онав-

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

місь
ої�державної�адміністрації)�забезпечити

чер��вання�бри�ад�швид
ої�(е
стреної)�медич-

ної�допомо�и�під�час�проведення�Заход�.

7.�Департамент��с�спільних�
ом�ні
ацій�ви-


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

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

печити�інформ�вання�меш
анців�столиці�про

проведення�Заход��в�
ом�нальних�засобах�ма-

сової�інформації.

8.�Ком�нальном��підприємств��«Київсь
ий

метрополітен»�забезпечити�трансляцію�в�мет-

рополітені�з�19�до�27�серпня�2016�ро
��(чоти-

ри�рази�на�доб��о�олошення�за��з�одженим

те
стом,�наданим�Департаментом�с�спільних


ом�ні
ацій�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь-


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

трації),�про�проведення��рочистої�церемонії

проводів�національної�паралімпійсь
ої�збірної


оманди�У
раїни�на�XV�Паралімпійсь
і�і�ри�

(м.�Ріо-де-Жанейро,�Бразилія).

9.�Департамент��промисловості�та�розвит-


��підприємництва�ви
онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�спільно�з�Шевчен
івсь
ою�район-

ною�в�місті�Києві�державною�адміністрацією

та�Печерсь
ою�районною�в�місті�Києві�держа-

вною�адміністрацією�забезпечити�ви
онання

с�б’є
тами��осподарювання�розташованих�в

межах�в�л.�Михайлівсь
ої,�в�л.�Костьольної,

в�л.�Хрещати
�та�Майдан��Незалежності,�ви-

мо��рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�23��р�дня

2010�ро
��№ 413/5225�«Про�дея
і�питання�з

�поряд
�вання�в�м.�Києві�роздрібної�тор�івлі

ал
о�ольними,�слабоал
о�ольними�напоями,

вином�столовим,�пивом�(
рім�безал
о�ольно-

�о)�та�тютюновими�виробами»�під�час�прове-

дення�Заход�.

10.�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�спільно�зі�спеціалізованим�водо�ос-

подарсь
им�
ом�нальним�підприємством�«Ки-

ївводфонд»�забезпечити�встановлення�необ-

хідної�
іль
ості�т�алетних�мобільних�
абін,���то-

м��числі�для�людей�з�інвалідністю,�та�їх�належне

обсл��ов�вання�під�час�проведення�Заход�.

11.�Департамент��соціальної�політи
и�ви
о-

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

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

печити�перевезення��часни
ів�Заход��спеціа-

лізованим�автотранспортом�для�людей�з�інва-

лідністю.

12.�Шевчен
івсь
ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації�забезпечити�належ-

ний�санітарний�стан�шляхом�встановлення�не-

обхідної�
іль
ості�
онтейнерів�та��рн�для�збо-

р��поб�тових�відходів,�їх�належно�о�обсл��о-

в�вання�під�час�проведення�Заход�.

13.�Національном��
омітет��спорт��інвалідів

У
раїни:

13.1.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро
��№�1051/1051,�під�час�під�отов
и�і�про-

ведення�Заход��та�відновлення�пор�шено�о

бла�о�строю���зв’яз
��з�встановленням�сце-

ни�та�спеціальних�
онстр�
цій�(на�період�мон-

таж�/демонтаж�)�на�Майдані�Незалежності�з

01.00 26�серпня�2016�ро
��до�24.00 28�серп-

ня�2016�ро
�.

13.2.�В��становленом��поряд
��розробити,

по�одити�з��правлінням�превентивної�діяльно-

сті�Головно�о��правління�Національної�поліції

��місті�Києві�та�подати�на�затвердження�до�Де-

партамент��транспортної�інфрастр�
т�ри�ви-


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

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

сов��схем��ор�анізації�дорожньо�о�р�х��на�пе-

ріод�проведення�Заход�.

14.�Просити�п�блічне�а
ціонерне�товариство

«КИЇВЕНЕРГО»�забезпечити�під
лючення�до

мереж�еле
тропостачання�сценічно�о�обладнан-

ня���місці�проведення�Заход��в��становлено-

м��поряд
�.

15.�Управлінню�інформаційно-
ом�ні
ацій-

них�техноло�ій�та�захист��інформації�апарат��ви-


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

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

печити�дост�п�до�мережі�інтернет�в�районі�Май-

дан��Незалежності�для�ор�анізаторів��рочис-

тості�та�теле
анал��UA-ПЕРШИЙ.

16.�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

Про передачу об’єкта незавершеного будівництва 
на проспекті Миколи Бажана, 32 житлового масиву Осокорки,

10'й мікрорайон, ділянки 65, 66 в Дарницькому районі
Розпорядження № 732 від 26 серпня 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 листи комунального підприємства
«Київжитлоспецексплуатація» від 17 листопада 2015 року № 155/1/16'7257 та Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації від 15 січня 2016 року № 101'344/02, в межах функцій органу місцевого само'
врядування:

1.�Передати�до�сфери��правління�Дарниць-


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

трації�об’є
т�незавершено�о�б�дівництва�на

проспе
ті�Ми
оли�Бажана,�32�житлово�о�ма-

сив��Осо
ор
и,�10-й�мі
рорайон,�ділян
и�65,

66�в�Дарниць
ом��районі,�я
ий�належить�до


ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Київжит-

лоспеце
спл�атація»�спільно�з�Дарниць
ою

районною�в�місті�Києві�державною�адміністра-

цією�в��становленом��поряд
��здійснити�прий-

мання-передач��об’є
та�незавершено�о�б�дів-

ництва,�зазначено�о���п�н
ті�1�цьо�о�розпоря-

дження,�та�надати�до�Департамент��
ом�наль-

ної�власності�м.�Києва�ви
онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

адміністрації)�
опію�а
та�приймання-передачі.

3.�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

Про тимчасове обмеження 
руху транспортних засобів 

із зайняттям тротуару на вулиці Рейтарській 
(навпроти будинку № 3/2) у зв’язку з виконанням 

робіт
Розпорядження № 743 від 26 серпня 2016 року

Відповідно до статей 5, 6, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19, 20 Закону України «Про
автомобільні дороги», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернен'
ня публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» від 18 квітня 2016 року
№ 104'14:

1.�Тимчасово�обмежити�р�х�транспортних

засобів�із�зайняттям�трот�ар��з�влашт�ванням


ритої�пішохідної��алереї�на�в�лиці�Рейтарсь
ій

(навпроти�б�дин
��№ 3/2)���Шевчен
івсь
ом�

районі�з�25�серпня�до�02�жовтня�2016�ро
���

зв’яз
��з�ви
онанням�п�блічним�а
ціонерним�то-

вариством�«А
ціонерна�
омпанія�«Київводо
а-

нал»�(далі —�ПАТ�«АК�«Київводо
анал»)�робіт

з�влашт�вання�та�лі
відації�техноло�ічної�свер-

дловини�для�подачі�розчин��під�час�б�дівниц-

тва�др��ої�нит
и��оловно�о�місь
о�о�
аналіза-

ційно�о�
оле
тора�відповідно�до�розробленої

та�затвердженої���встановленом��поряд
��про-

е
тної�до
�ментації�за��мови�ви
онання�п�н
-

т��2�цьо�о�розпорядження.

2.�ПАТ�«АК�«Київводо
анал»���встановлено-

м��поряд
�:

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо��за
о-

нодавства�щодо�поряд
��ви
онання�б�дівель-

них�робіт.

2.2.�Розробити,�по�одити�в��правлінні�пре-

вентивної�діяльності�Головно�о��правління�На-

ціональної�поліції���м.�Києві�та�подати�на�за-

твердження�до�Департамент��транспортної�ін-

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

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

ністрації)�схем��ор�анізації�дорожньо�о�р�х��на

період�ви
онання�б�дівельних�робіт,�зазначе-

них���п�н
ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.3.�Під�час�ви
онання�б�дівельних�робіт�за-

безпечити�вільний�і�безпечний�р�х�транспорт-

них�засобів�та�пішоходів.

2.4.�Роботи�ви
он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рі-

шенням�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро
��№ 1051/1051.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-


риття�проїзної�частини,�зо
рема�заїзди�в�дво-

ри�за�типом�існ�ючо�о,�по
риття�трот�арів�на

повн��ширин��відновити�фі��рними�елемента-

ми�мощення�та�передати�їх�за�а
том�
ом�наль-

ном��підприємств��«Шляхово-е
спл�атаційне

�правління�по�ремонт��та��триманню�автомо-

більних�шляхів�та�спор�д�на�них�Шевчен
ів-

сь
о�о�район�»�м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безава-

рійне�ви
онання�робіт�по
ласти�на��олов��прав-

ління —��енерально�о�дире
тора�ПАТ�«АК�«Ки-

ївводо
анал»�Новиць
о�о�Д.�Ю.

4.�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 зарахування 
до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва капітальних інвестицій (витрат) 
на виконання проектних робіт 

та безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва зовнішніх каналізаційних мереж 
ТОВ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«ЛІКО'ХОЛДІНГ»
Розпорядження № 610 від 27 липня 2016 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фі'
нансів України від 27 квітня 2000 року «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7
«Основні засоби», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509, 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 звернення ТОВ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАН'
НЯ «ЛІКО'ХОЛДІНГ» (листи від 24 травня 2016 року № 469, від 13 червня 2016 року № 501 від 15 червня 2016 ро'
ку № 513, протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО'
ХОЛДІНГ» від 17 травня 2016 року № 6), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних
мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

риторіальної��ромади�міста�Києва�
апітальні

інвестиції�(витрати)���с�мі�948900,00��рн,�про-

фінансовані�з�бюджет��міста�Києва�на�ви
о-

Про передачу 
об’єкта незавершеного будівництва 

на проспекті Миколи Бажана, 32 житлового масиву Осокорки,
10'й мікрорайон, ділянка 36 в Дарницькому районі

Розпорядження № 733 від 26 серпня 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 лист Дарницької районної в місті Ки'
єві державної адміністрації від 15 січня 2016 року № 101'344/02, в межах функцій органу місцевого самовря'
дування:

1.�Передати�до�сфери��правління�Дарниць-


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

трації�об’є
т�незавершено�о�б�дівництва�на

проспе
ті�Ми
оли�Бажана,�32�житлово�о�ма-

сив��Осо
ор
и,�10-й�мі
рорайон,�ділян
а�36�в

Дарниць
ом��районі,�я
ий�належить�до�
ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

2.�Дарниць
ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�спільно�з�
ом�нальним�підпри-

ємством�з�питань�б�дівництва�житлових�б�дин-


ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�забезпечити�визна-

чення�справедливої�вартості�об’є
та�з�метою

відображення���б�х�алтерсь
ом��облі
�.

3.�Дарниць
ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�здійснити�ор�анізаційно-пра-

вові�заходи�з�ви
онання�п�н
тів�1,�2�цьо�о�роз-

порядження.

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
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Додато
�

до�розпорядження�

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

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

27.07.2016�р.�№�610

Зовнішні каналізаційні мережі 
товариства з обмеженою відповідальністю 

«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО'ХОЛДІНГ», 
які безоплатно приймаються до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та передаються у володіння та користування 
публічному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал»

Про зміни у складі робочої групи з реалізації проекту 
«Картка киянина»

Розпорядження № 750 від 29 серпня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра'

їні», рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження в місті Києві ба'
гатофункціональної електронної пластикової картки «Картка киянина», у зв’язку з кадровими змінами та з
метою забезпечення безперервної роботи робочої групи з реалізації проекту «Картка киянина»:

Унести�зміни�до�с
лад��робочої��р�пи�з�ре-

алізації�прое
т��«Карт
а�
иянина»,�затвердже-

но�о�розпорядженням�ви
онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�від�22�вересня�2014�ро
�

№ 1045�(��реда
ції�розпорядження�ви
онав-

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

місь
ої�державної�адміністрації)�від�03�червня

2015�ро
��№ 522),�ви
лавши�йо�о���новій�ре-

да
ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Про затвердження 
акта приймання'передачі квартирного 

(багатоповерхового) житлового будинку 
(гуртожитку) будівля літера А 

(реєстраційний номер 02070884.1. ЧПЮБММ171), 
що розташований за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2, 

з державної у комунальну власність 
територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 751 від 29 серпня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», поста'

нови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності», на виконання рішення Київської міської ради від 08 жовтня 2015 року № 140/2043
«Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
цілісних майнових комплексів», наказу Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2015 року № 1331
«Про безоплатну передачу державного нерухомого майна по вул. Старосільська, 2 у м. Києві», розпоряджен'
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 березня
2016 року № 142 «Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
державного нерухомого майна — квартирного (багатоповерхового) житлового будинку (гуртожитку) будів'
ля літера А (реєстраційний номер 02070884.1. ЧПЮБММ171) за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2, та ут'
ворення комісії з питання приймання'передачі», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�а
т�приймання-передачі�
вар-

тирно�о�(ба�атоповерхово�о)�житлово�о�б�-

дин
��(��ртожит
�)�б�дівля�літера�А�(реєстра-

ційний�номер�02070884.1.�ЧПЮБММ171),�що

розташований�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ста-

росільсь
а,�2,�з�державної���
ом�нальн��влас-

ність�територіальної��ромади�міста�Києва,�що

додається.

2.�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��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження переможця 
інвестиційного конкурсу 

із залучення інвестора до реалізації проекту 
«Будівництво медичного центру 

за рахунок площ Київської міської 
клінічної лікарні № 14 на вул. Зоологічній, 3 

у Шевченківському районі»
Розпорядження № 752 від 29 серпня 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, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь'
кої державної адміністрації) від 25 листопада 2013 року № 2141 «Про проведення інвестиційного конкурсу із
залучення інвестора до будівництва медичного центру за рахунок площ Київської міської клінічної лікарні
№ 14 на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі»:

1.�Затвердити�переможцем�інвестиційно-

�о�
он
�рс��із�зал�чення�інвестора�до�реалі-

зації�прое
т��«Б�дівництво�медично�о�цен-

тр��за�рах�но
�площ�Київсь
ої�місь
ої�
лініч-

ної�лі
арні�№ 14�на�в�л.�Зооло�ічній,�3���Шев-

чен
івсь
ом��районі»�(прото
ол�постійно�ді-

ючої�
он
�рсної�
омісії�по�зал�ченню�інвес-

торів�до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре
он-

стр�
ції,�реставрації�тощо�об’є
тів�житлово-

�о�та�нежитлово�о�призначення,�незаверше-

но�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної�ін-

фрастр�
т�ри�міста�Києва�від�25�липня�2016

ро
��№ 86/2016)�товариство�з�обмеженою

відповідальністю�«Капитал»�(ідентифі
ацій-

ний�
од�—�32381903).

2.�Департамент��е
ономі
и�та�інвестицій�ви-


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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)��
ласти

Назва мережі та адреса
розташування

Діаметр
труб, мм

Довжина, м Матеріал труб Рік введення в
експлуатацію

Загальна вартість об'єктів
передачі/в тому числі
капітальні інвестиції (витрати)
профінансовані з бюджету
міста Києва на виконання
проектних робіт, грн (без ПДВ)

Каналізаційний колектор
на вул. Костичева

630 201,86 ПE100SDR17 2015 2495693,46/158150,0

Каналізаційний колектор
на вул. Костичева

630 133,13 Тип "Корсис" 2015 2299469,0/158150,0

Каналізаційний колектор
на   вул. Ломоносова

400 304,05 ПE100SDR17 2015 2428673,9/158150,0

Каналізаційний колектор
вул. Ломоносова

400 552,95 ПE100SDR17 2015 4287359,6/158150,0

Каналізаційний колектор
на вул. Мейтуса

400 290,85 ПE100SDR17 2015 2345191,0/158150,0

Каналізаційний колектор
на вул. Мейтуса

400 125,8 ППK2"KAN 2015 418195,0/158150,0

Всього: 14274581,96/948900,0

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

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

22.09.2014�№�1045�

(в�реда
ції�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

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

29.08.2016�№�750

Склад 
робочої групи з реалізації проекту «Картка киянина»

Пліс�Геннадій�Володимирович перший�заст�пни
��олови�Київсь
ої�місь
ої�державної

адміністрації,��олова�робочої��р�пи

Поворозни
�Ми
ола�Юрійович заст�пни
��олови�Київсь
ої�місь
ої�державної

адміністрації,�заст�пни
��олови�робочої��р�пи

Містю
�Оле��Оле
сандрович �енеральний�дире
тор�
ом�нально�о�підприємства

"Київсь
е�інвестиційне�а�ентство",�се
ретар

робочої��р�пи

Бі
бов�Ільдар�Ільс�рович заст�пни
�дире
тора�дире
ції�з��правління

соціально-��манітарними�прое
тами�
ом�нально�о

підприємства�"Київсь
е�інвестиційне�а�ентство"

Т�рча
�Дмитро�Васильович заст�пни
�дире
тора�Департамент��охорони

здоров'я�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої

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

Кляшторний�Дмитро�Володимирович �енеральний� дире
тор� ТОВ� "Універсальні

інформаційні�техноло�ії"�(за�з�одою)

Майзель�Сер�ій�Петрович дире
тор� Департамент�� транспортної

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

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

адміністрації)

Кри
�нов�Юрій�Володимирович дире
тор�Департамент��соціальної�політи
и

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

місь
ої�державної�адміністрації)

Кондрашова�Наталія�Михайлівна ви
он�ючий�обов'яз
и�дире
тора�Департамент�

промисловості�та�розвит
��підприємництва

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

місь
ої�державної�адміністрації)

Коз�бсь
ий�Віталій�Ми
олайович дире
тор�
ом�нально�о�підприємства�"Головний

інформаційно-обчислювальний�центр"

Назаров�Юрій�Леонідович начальни
��правління�інформаційно-
ом�ні
аційних

систем�та�захист��інформації�апарат��ви
онавчо�о

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

державної�адміністрації)

Фіданян�Олена�Гри�орівна дире
тор�Департамент��освіти�і�на�
и,�молоді�та

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

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

нання�прое
тних�робіт,�я
і�проводились�
ом�-

нальним�підприємством�«Дире
ція�з�
апіталь-

но�о�б�дівництва�та�ре
онстр�
ції�«Київб�дре-


онстр�
ція»�зазначені���додат
��до�цьо�о�роз-

порядження.

2.�Прийняти�безоплатно�до�
ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�пе-

редати���володіння�та�
орист�вання�п�блічно-

м��а
ціонерном��товариств��«А
ціонерна�
ом-

панія�«Київводо
анал»�зовнішні�
аналізаційні

мережі�ТОВ�«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ�МІЖГОСПОДАР-

ЧЕ�ОБ’ЄДНАННЯ�«ЛІКО-ХОЛДІНГ»�з�ідно�з�до-

дат
ом,�в�межах�та�на��мовах,�визначених�У�о-

дою�про�передач��в��правління�від
ритом��а
-

ціонерном��товариств��«А
ціонерна�
омпанія�«Ки-

ївводо
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�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�від�01��р�дня�2006�ро-


�),�я
а��
ладена�між�ВАТ�«АК�«Київводо
анал»

та�Київсь
ою�місь
ою�державною�адміністра-

цією.

3.�Департамент��
ом�нальної�власності�

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

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

ції)�вжити�заходів�щодо�приймання —�переда-

чі�зовнішніх�
аналізаційних�мереж,�зазначених

��п�н
ті�2�цьо�о�розпорядження.

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
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1.�Унести�зміни�до�дея
их�розпоряджень�ви-


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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�що�до-

даються.

2.�Визнати�та
им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь-


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

трації)�від�31�серпня�2010�ро
��№ 686�«Про

по�одження�тарифів�на�посл��и�з��тримання

б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій

та�внесення�змін�до�розпоряджень�ви
онавчо-

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


ої�державної�адміністрації)�від�30.06.2009

№ 760,�від�31.08.2009�№ 979».

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

29.08.2016�№�753

Зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Позиції�№№ 90-92�Тарифів�та�стр�
т�ри�тарифів�на�посл��и�з��тримання�б�дин
ів�і�спо-

р�д�та�приб�дин
ових�територій,�я
і�надаються�житлово-е
спл�атаційними�ор�анізаціями�
ом�-

нальної�форми�власності,�житлово-б�дівельними�
ооперативами,�об’єднаннями�співвласни
ів

ба�ато
вартирних�б�дин
ів,�іншими�балансо�трим�вачами�жилих�б�дин
ів,��повноваженими

ними�особами�або��правителями�жилих�б�дин
ів,�встановлених�розпорядженням�ви
онавчо�о

ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�10�листопада�2010

ро
��№ 933,�ви
лючити.

2.�Позиції�№№ 38,�42-47�Тарифів�та�стр�
т�ри�тарифів�на�посл��и�з��тримання�б�дин
ів�і

спор�д�та�приб�дин
ових�територій,�я
і�надаються�с�б’є
тами��осподарювання�по�
ожном��б�-

дин
��о
ремо�для�здійснення�розрах�н
ів�із�споживачами,�в�залежності�від�оплати�останніми

(не�пізніше�або�після�20�числа�місяця,�що�настає�за�розрах�н
овим),�встановлених�розпоряджен-

ням�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від

23�червня�2011�ро
��№ 1048,�ви
лючити.

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про організацію та проведення 
Інвестиційного форуму міста Києва

Розпорядження № 754 від 29 серпня 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України

«Про місцеві державні адміністрації», статті 2 Закону України «Про інвестиційну діяльність», з метою залу'
чення інвестицій в економіку міста Києва та налагодження співпраці з іноземними країнами:

1.�Провести���жовтні-листопаді�2016�ро
�

Інвестиційний�фор�м�міста�Києва�(далі —�Фо-

р�м).

2.�Ор�анізаційне�забезпечення�проведення

Фор�м��по
ласти�на�Департамент�е
ономі
и

та�інвестицій�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь-


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

трації).

3.�Стр�
т�рним�підрозділам�ви
онавчо�о

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


ої�державної�адміністрації)�та�районним��

місті�Києві�державним�адміністраціям�під�о-

т�вати�та�подати�до�Департамент��е
ономі-


и�та�інвестицій�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої

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

міністрації)�в�термін�до�31�серпня�2016�ро
�

дані�та�інформацію���ви�ляді�презентацій�ін-

вестиційних�прое
тів�за�напрямами�реаліза-

ції�страте�ічних�ініціатив,�визначених���Стра-

те�ії�розвит
��міста�Києва�до�2025�ро
�,�за-

твердженій�рішенням�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�15��р�дня�2011�ро
��№ 824/7060,�за�фор-

мами�з�ідно�з�додат
ами�1�і�2�до�цьо�о�роз-

порядження.

4.�Інформаційне�забезпечення�під�отов
и�та

проведення�Фор�м��по
ласти�на��правління

інформаційно�о�забезпечення�та�дост�п��до

п�блічної�інформації�апарат��ви
онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації).

5.�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
�1

до�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

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

29.08.2016�№�754

Форма підготовки основних даних по інвестиційному проекту:
1.�Повна�назва�прое
т�/�Name

2.�Заявни
/Ініціатор/Власни
� (місь
і,� державні� або�приватні� стр�
т�ри)/Applicant/

Sponsor/Beneficiary/Promoter

3.�С�ма�інвестицій�(��разі�необхідності�в
азати�альтернативні�варіанти�фінанс�вання)/�Investment

amount

4.�Технічний�опис�прое
т�,�за�необхідності�з�розбив
ою�на�альтернативні�варіанти�йо�о�ре-

алізації�(основні�ви�оди�та�
ро
и�реалізації)/�Technical�description

5.�Соціально-е
ономічне�об�р�нт�вання�прое
т�/�Socio-economic�description

6.�Джерела�відш
од�вання�інвестицій�(в�том��числі�форма�співробітництва:�ДПП,�
онцесія,�ін-

ше)/�Source�of�repayment

7.�Треті�сторони�(фінансові�посередни
и,�заб�довни
и�тощо)/�Other�involved�parties�as�financ-

ing�institutions,�operators,�constructors

8.�Конта
тна�інформація/�Contact�detail

9.�Інша�важлива�інформація,�я
а�допоможе�роз
рити�с�ть�і�перева�и�прое
т�

Керівник апарату
В. Бондаренко

Додато
�2

до�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

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

29.08.2016�№�754

Форма підготовки детальної інформації по інвестиційному проекту:
1.�Базова�інформація/Basic�information

1.1.�Назва�прое
т�/Title

1.2.�Місце�розташ�вання�прое
т�/Location

2.�Задачі�прое
т�/Objectives

a.�Глобальні�задачі,�частиною�я
их�є�прое
т/Overall�Objective

b.�Кон
ретна�мета�прое
т�/Project�purpose

c.�Належність�прое
т��до�відповідної�страте�ічної�ініціативи,�визначеної���Страте�ії�розвит
�

міста�Києва�до�2025�ро
�/Alignment�with�the�Strategy�of�Kyiv�City�Development

3.�Опис/Description

a.�За�альний�опис�та�об�р�нт�вання�прое
т�/Detailed�description

b.�Інформація�про�рино
�(�мови,�
он
�рентне�середовище,�рин
ові�про�нози,�SWOT�аналіз

тощо)/Market�information

c.�Досвід�попередніх�спроб�реалізації�прое
т�,�а�та
ож�я
і�заходи�б�ло�вже�вжито/Lessons

Learnt

d.�Дії,�я
і�необхідні�для�почат
��реалізації�прое
т�/Preliminary�activities�

е.�Я
і�рез�льтати�очі
�ються�після�реалізації�прое
т�/Results

4.�Інформація�про�власни
ів�прое
т�/Project�Organization

a.�За
онодавче�та�інстит�ційне�середовище�прое
т�/Legal�and�institutional�framework

b.�Відповідальні�за�процес,�а�та
ож�за�рез�льтати�прое
т��(опис�ф�н
цій)/Ownership-Implementing

Party

c.�Конта
тна�інформація�відповідальних�за�хід�і�реалізацію�прое
т�/Contact�details

5.�Детальна�фінансова�інформація/Financial�information�(in�UAH/USD)

a.�Бюджет�прое
т�/Detailed�budget

b.�Основні�фінансові�по
азни
и�(IRR,�NPV�тощо)/Other�financial�indicators

c.�Фінансовий�план-�рафі
/Financial�plan

6.�Оціночні�ризи
и�та�обмеження�по�прое
т�/Risk�Assumptions�and�constraints

7.�Календарний�план�реалізації�прое
т�/Implementation�Schedule

8.�Вплив�на�нав
олишнє�середовище/Environment

9.�Інвестиційні�
ритерії/Investment�Criteria

a.�Очі
�вані�джерела�фінанс�вання/Source�of�financing

b.�Спільне�фінанс�вання/Co-fianncing

c.�Ст�пінь��отовності�прое
т�/Project�Readiness

10.�Інша�важлива�інформація,�я
а�допоможе�роз
рити�с�ть�і�перева�и�прое
т�.

Кeрівник апарату
В. Бондаренко

Про переоформлення ліцензії, 
виданої загальноосвітньому навчальному закладу 

«Гімназія «Європейська освіта»
Розпорядження № 757 від 30 серпня 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно'
сті», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
під 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та
дошкільної освіти у місті Києві»:

1.� Переоформити� ліцензію� серії� АЕ

№ 186176���сфері�за�альної�середньої�ос-

віти�(надання�повної�за�альної�середньої�ос-

віти),�видан��за�альноосвітньом��навчаль-

ном��за
лад��«Гімназія�«Європейсь
а�осві-

та»�(ідентифі
аційний�
од�38080344,�місце-

знаходження:�03190,�м.�Київ,�в�лиця�Салют-

на,�б�дино
�42/46),�на�ліцензію�на�право

провадження�освітньої�діяльності���сфері�за-

�альної�середньої�освіти.

2.�Ліцензію�серії�АЕ�№ 186176���сфері�за-

�альної�середньої�освіти�(надання�повної�за-

�альної�середньої�освіти),�видан��за�альноос-

вітньом��навчальном��за
лад��«Гімназія�«Єв-

ропейсь
а�освіта»,�визнати�недійсною.

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

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�Старостен-


о�Г.�В.
Голова В. Кличко

Про внесення змін 
до деяких розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) та визнання таким, 

що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 31 серпня 2010 року № 686 «Про погодження тарифів 

на послуги з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій та внесення змін до розпоряджень

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 30.06.2009

№ 760, від 31.08.2009 № 979»
Розпорядження № 753 від 29 серпня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самовряду'
вання в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово'комунальні послуги», по'
станови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до фор'
мування тарифів на житлово'комунальні послуги», з метою упорядкування тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій:

відповідний�інвестиційний�до�овір�з�перемож-

цем�
он
�рс��та�замовни
ом�реалізації�прое
-

т�—�Київсь
ою�місь
ою�
лінічною�лі
арнею�№14.

3.�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
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Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 700 від 16 серпня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро'
ку № 2067, підпункту 16.1.1 та 16.1.2 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердже'
ного рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцево'
го самоврядування:

1.�С�ас�вати�5�дозволів�на�розміщення�зов-

нішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о

розпорядження.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�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)

16.08.2016�р.�№�700

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються 

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1 13216"06 ПАТ "Прокредитбанк" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,48 Шевченківський район, вул.
Лисенка, 1

2 27800"11 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОДЮСЕРСЬКИЙ
ЦЕНТР "ОКСІ САУНД"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, вул.
Гната Юри, 13

3 |28311"11 ПАТ "Прокредитбанк" Рекламна вивіска
напис на будинку
(будівлі), споруді

2,7137 Шевченківський район, вул.
Лисенка, 1

4 28534"1 1 ПУБЛІЧІНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

10,5 Шевченківський район, вул.
Зоологічна, 5

5 30381"12 ПрАТ "Телесистеми
України" 

Рекламна вивіска
напис на будинку
(будівлі), споруді

3,555 Шевченківський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 8

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко

Про перезатвердження проекту 
«Будівництво Подільського мостового переходу 

через р. Дніпро у м. Києві» (Коригування) 
Розпорядження № 697 від 16 серпня 2016 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто'герой Київ»: 

Показник Одиниця
виміру

Кількість

Всього У тому числі по чергах будівництва

І черга ІІ черга Ill черга IV черга V черга

Категорія дороги Магістральна вулиця загальноміського значення регульованого руху

Ширина проїзної частини м " " 2x11,25 8,0 7,5 "

Кількість смуг руху смуг " " 6 2 2 "

Проектна пропускна
спроможність

пр.од./
год.пік

7000 5000 " 1000 1000

Розрахункова інтенсивність
руху

тис.авт./
добу

60,10 60,10

Наземні та надземні штучні споруди

Довжина мостового переходу з
підходами, у тому числі:

м 10176,18 2090,74 7040,0 435,94 609,5 "

вул. Набережно" Рибальська
від вул. Електриків (ПК 18) до
мосту на вході в Гавань:

м 1426,25 1426,25 " " " "

з'їзди № 7 з мостового
переходу на вул. Набережно"
Рибальську

М 435,94 " " 435,94 " "

міст на вході в Г авань: м 355,04 355,04 " " . "

естакада вздовж вуя.
Набережно" Хрещатицької;

м 309.45 309.45 " " " '

шляхопровід через залізничні
колії;

м 51,0 " " " 51,0

міст через Гавань; м 423,5 " " " 423,5 "

підпірні стіни; м 135.0 " " " 135,0 "

будівельна довжина мостового
переходу від вісі вул.
Межигірської до вісі бульв.
Перова

м 7040 " 7040 " "

Ширина земляного полотна на
ділянці від дамби Русанівських
садів до перетину із залізницею

м 77,00 " 77,00

Довжина верхньої естакади по
головному ходу від земляної
вставки на Русанівських садах
до вул. Райдужної

м 984,11 " 984,11 " " "

Довжина нижньої естакади по
головному ходу від земляної
вставки на Русанівських садах
до вул. Райдужної

м 969,84 " 969,84 " " "

Кількість сходів з ліфтом. шт. 13 " 12 " 1 "

у тому числі:

на Рибальський півострів в
районі Парку моряків

шт. 1 " " 1

на міст через Гавань шт. 4 " 4 " "

на міст через р. Дніпро шт. 4 " 4 " " "

на міст через р. Десенку шт. 4 " 4 " " "

Штучні споруди

міст через Гавань м 566,00 " 566.00 " " "

міст через р. Дніпро м 545,40 " 545,40 " " "

міст через р. Десенку м 314,0 " 314,0 " " "

естакади по головному ходу м 2x2330 2x2330 " " "

естакади на з'їздах м 916,0 " 916,0 " " "

Підземні пішохідні переходи

Площа забудови, у тому числі: м2 872.25 872,25

переходу ПК17+71,87; м2 161,45 161,45

переходу ПК15+30; м2 31,92 31,92

переходу ПК8+59.64; м2 161,23 161,23

переходу на вул. Набережно"
Хрещатицьку

м2 517,65 517.65

Довжина тунелів, у тому числі: м2 218.87 218,87

переходу ПК17+71,87; м 30,36 30,36

переходу ПК15+30; м 30,38 30,38

переходу ПК8+59.64; м 30.35 30,35

переходу на вул. Набережно"
Хрещатицьку 

м 127,78 127,78

Дачна забудова з метою перенесення Русанівських та Воскресенських садів на вул. Радистів 
у Деснянському районі

Площа ділянки га 14,8937 " " " " 14,8937

Площа дачних земельних
ділянок, у тому числі:

га 10,1000 " " " " 10,1000

площа по 0,10 та (шт. 97) га 9,7000 " " ' " 9,7000

площа по 0.08 га (шт. 5) га 0.4000 0.4000

Кількість ділянок для дачної
забудовн

шт. 102 " " " 102

Громадські будівлі загального користування дачної забудови

Площа забудови м2 551,25 " " " " 551,25

Загальна площа будівель:

громадського центру м2 333,63 " " " " 333,63

КПП м2 60,26 " " " . 60,26

ТП м2 60,6 " " " " 60,6

Будівельний об'єм будівель:

громадського центру м3 1769.55 " " " " 1769,55

КПП м3 186,0 " " " 186,0

ТП м3 241,4 " " " " 241,4

Під'їзна автомобільна дорога
від Броварською проспекту:

площа дороги га 2,068 " " " " 2,068

довжина дороги м 1378,0 " " " " 1378,0

ширина дороги м 2x3,5 " " " " 2x3.5

ширина тротуару м 1,2 " " " " 1,2

Під'їзна автомобільна дорога
від вул. Радистів:

площа дороги га 0,5850 " " " " 0,5850

довжина дороги м 390,0 " " " 390,0

ширина дороги м 2x3,5 " " " " 2x3.5

ширина тротуару м 1,2 " " * " 1.2

1.�Перезатвердити�прое�т�«Б�дівництво�По-

дільсь�о�о�мостово�о�переход��через�р.�Дніп-

ро���м.�Києві»�(Кори��вання),�врахов�ючи�е�с-

пертні�звіти�державно�о�підприємства�«Спеціа-

лізована�державна�е�спертна�ор�анізація —

Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�-

дівельної�е�спертизи»�від�06��р�дня�2012�ро-

���№ 00-1710-12/ПБ�та�від�05�липня�2016�ро-

���№ 00-0160/1-16/ПБ�щодо�роз�ляд��прое�т-

ної�до��ментації�з�та�ими�техні�о-е�ономічни-

ми�по�азни�ами:
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Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада Святителя Миколая 

Чудотворця Української Православної Церкви 
Київського Патріархату у Солом’янському районі м. Києва»

Розпорядження № 709 від 17 серпня 2016 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву

громадян від 19 квітня 2016 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 20 березня 2016 року № 1:

2.�Ви�ористання�передбачених�зведеним

�ошторисним�розрах�н�ом�вартості�б�дівниц-

тва��оштів�на�по�риття�ризи���(з�ПДВ)�та��ош-

тів�на�по�риття�витрат,�пов’язаних�з�інфляцій-

ними�процесами�(з�ПДВ),�замовни��здійснює

на�підставі�обґр�нт�вальних�до��ментів�та�ре-

з�льтатів�їх�детальної�перевір�и���встановлено-

м��поряд��.�

3.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:�

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�від�21�липня�2011�ро���№ 1285

«Про�затвердження�ес�ізно�о�прое�т��«Поділь-

сь�ий�мостовий�перехід�через�р.�Дніпро���м.�Ки-

єві.�Дачна�заб�дова�з�метою�перенесення�Р�-

санівсь�их�та�Вос�ресенсь�их�садів�на�в�л.�Ра-

дистів���Деснянсь�ом��районі»;�

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�від�12��р�дня�2012�ро���№ 2233

«Про�перезатвердження�прое�т��«Б�дівництво

Подільсь�о�о�мостово�о�переход��через�р.

Дніпро���м.�Києві».�

4.�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

Показники кошторисної вартості

Загальна кошторисна
вартість в поточних цінах
станом на 01.06. 2016.

тис. грн 11251186,100 573992.785 9923003.253 205899,314 469399,019 78891,729

у тому числі:

будівельні роботи тис. грн 8297833,087 447460.011 7318828,600 164919,620 304913,621 61711,235

устаткування, меблі та
інвентар

тис. грн 8069,608 532,490 5392,522 118,680 1328.025 697,891

інші витрати тис. грн 2945283,405 126000,284 2598782,131 40861,014 163157,373 16482,603

Із загальної кошторисної
вартості виконано
станом на 01.01.2016.

тис. грн 3424171,000 573992,785 2690175.010 35322,470 103059,400 21621,335

у тому числі:

будівельні роботи тис. грн 2285456.896 447460,011 1777500,150 26956.190 17636,790 15903,755

устаткування тис. грн 921,678 532.490 " 118,680 " 270,508

інші витрати тис. грн 1137792,426 126000,284 912674,860 8247.600 85422,610 5447,072

крім того, придбання
крану Terex"Demag АС"
100 (придбано
замовником станом на
01.01.2016)

тис. грн 7167,102 " 7167,102 " " "

Тривалість завершення
будівництва

місяць 48,0 " 48.0 12,0 29,0 17,0

Річна потреба:

електричної енергії тис.
кВт/
год

1212,053 6,072 498,766 19,43 19,886 667,899

води тис. м3 19,02 " " " " 19.02

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження №706  від 17 серпня 2016 року
Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місце'

ве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 26 травня 2016 року № 358/358
«Про скасування рішення Київської міської ради від 20 листопада 2014 року № 386/386 «Про припинення де'
яких комунальних підприємств»:

1.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації):

від�09�вересня�2015�ро���№ 858�«Про�ор�а-

нізаційно-правові�заходи�щодо�ви�онання�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�20�листопада

2014�ро���№ 386/386�«Про�припинення�дея�их

�ом�нальних�підприємств»;

від�20�січня�2016�ро���№ 20�«Про�затвер-

дження�змін�до�с�лад���омісії�з�припинення

�ом�нально�о�підприємства�«Святошинсь�е�лі-

сопар�ове��осподарство»�шляхом�приєднан-

ня�до�Київсь�о�о��ом�нально�о�об�єднання�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�на�праві�стр��-

т�рно�о�підрозділ��без�створення�юридичної

особи»;

від�14��вітня�2016�ро���№ 225�«Про�внесен-

ня�змін�до�с�лад���омісії�з�припинення��ом�-

нально�о�підприємства�«Святошинсь�е�лісо-

пар�ове��осподарство»�шляхом�приєднання�до

Київсь�о�о��ом�нально�о�об’єднання�зелено-

�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�наса-

джень�міста�«Київзеленб�д»�на�праві�стр��т�р-

но�о�підрозділ��без�створення�юридичної�осо-

би»;

від�18�травня�2016�ро���№ 333�«Про�внесен-

ня�змін�до�с�лад���омісії�з�припинення��ом�-

нально�о�підприємства�«Святошинсь�е�лісо-

пар�ове��осподарство»�шляхом�приєднання�до

Київсь�о�о��ом�нально�о�об�єднання�зелено-

�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�наса-

джень�міста�«Київзеленб�д»�на�праві�стр��т�р-

но�о�підрозділ��без�створення�юридичної�осо-

би».

2.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�«Київзеленб�д»,��ом�нальном��під-

приємств��«Лісопар�ове��осподарство�«Кон-

ча-Заспа»,��ом�нальном��підприємств��«Дар-

ниць�е�лісопар�ове��осподарство»�та��ом�-

нальном��підприємств��«Святошинсь�е�лісо-

пар�ове��осподарство»�вжити�відповідних�за-

ходів�щодо�ви�онання�цьо�о�розпорядження.

Голова В. Кличко

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації

«Релі�ійна��ромада�Святителя�Ми�олая�Ч�до-

творця�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�Ки-

ївсь�о�о�Патріархат����Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва»,�що�додається.

Голова В. Кличко

Про затвердження робочого проекту
«Санація водопровідних мереж Д = 300, 400 мм 

на вул. Шевченка та вул. Леніна 
в мікрорайоні Жуляни м. Києва»
Розпорядження №708  від 17 серпня 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 201 1 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження про'
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України»:

1.�Затвердити�робочий�прое�т�«Санація�во-

допровідних�мереж�Д�=�300,�400�мм�на�в�л.

Шевчен�а�та�в�л.�Леніна�в�мі�рорайоні�Ж�ля-

ни�м.�Києва»�відповідно�до�е�спертно�о�звіт�

від�12�люто�о�2016�ро���№ 00-1881-15/13�Дер-

жавно�о�підприємства�«Спеціалізована�дер-

жавна�е�спертна�ор�анізація —�Центральна

сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�дівельної�е�с-

пертизи»�з�та�ими�техні�о-е�ономічними�по-

�азни�ами:

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи��

(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним��ошторис-

ним�розрах�н�ом�вартості�б�дівництва,�здійс-

нює�замовни��б�дівництва�на�підставі�об�р�н-

т�вальних�до��ментів�та�рез�льтатів�їх�деталь-

ної�перевір�и�в��становленом��поряд��.

3.�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

Найменування Одиниця виміру Кількість після реконструкції

всього І черга II черга

Загальна довжина
відновлення
водопроводу

м 2689,1 837,6 1851,5

Діаметр водопроводу мм D225 D225 D225

Пропускна здатність
водопровідної
мережі

л/с 62 62 62

Матеріал труб ПЕ ПЕ

Загальна кошторисна
вартість будівництва
в поточних цінах
станом на 12 лютого
2016 року

тис. грн 12733,909 3913,427 8820,482

у тому числі тис. грн 9639,784 2870,280 6769,504

будівельні роботи
інші витрати

тис. грн 3094,125 1043,147 2050,978

Про реконструкцію стадіону 
та спортивних споруд

спеціалізованої школи № 181 
ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва 

на вул. Івана Кудрі, 22'а
Розпорядження № 710 від 17 серпня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для навчання та фізичного
розвитку дітей:

1.�Ви�онати�роботи�з�ре�онстр��ції�стадіон�

та�спортивних�спор�д�спеціалізованої�ш�оли

№ 181�ім.�Івана�К�дрі�Печерсь�о�о�район��

м.�Києва�на�в�л.�Івана�К�дрі,�22-а.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�з��т-

римання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спе-

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�(да-

лі —�КП�«Спецжитлофонд»)�замовни�ом�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�КП�«Спецжитлофонд»���встановленом��по-

ряд��:

3.1.�Визначити��енеральн��прое�тн��та��е-

неральн��підрядн��б�дівельн��ор�анізації�для

ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�прое�тної�до��ментації.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

3.4.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань.

3.5.�Ви�онати�роботи�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

3.6.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ре�онстр��цію�стадіон��та�спортивних�спор�д

ш�оли,�зазначеної���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження,�обов’яз�ово�передбачити��мови�що-

до�надання�підрядною�ор�анізацією��арантії

я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити��аран-

тійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�тів.

4.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о

забезпечення�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)�інвести-

ційні�пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазна-

чених���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�після�завершення�ро-

біт�та�прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію�май-

но�в��становленом��поряд���зарахов�ється�до

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

ди�міста�Києва.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб-

�а�О.�В.

Голова В. Кличко
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Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Мусульманська релігійна громада «Аль'Мустафа» 

у Оболонському районі м. Києва»
Розпорядження №707  від 17 серпня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши за'
яву громадян від 12 травня 2016 року та протокол загальних зборів віруючих громадян релігійної органі'
зації «Мусульманська релігійна громада «Аль'Мустафа» у Оболонському районі м. Києва» від 12 травня 2016
року № 1:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«М�с�льмансь�а�релі�ійна��ромада�«Аль-М�ста-

фа»���Оболонсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.

Голова В. Кличко

Про прийняття та закріплення інженерних 
мереж зовнішнього освітлення 

житлового будинку № 3/5 
на вулиці Попова в Оболонському районі

Розпорядження №711  від 17 серпня 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 інженерних мереж зовнішнього освітлення та надання якісних послуг мешканцям житлового
будинку № 3/5 на вулиці Попова в Оболонському районі:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

за�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за��о-

м�нальним�підприємством�еле�тромереж�зов-

нішньо�о�освітлення�м.�Києва�«Київмісь�світ-

ло»�інженерні�мережі�зовнішньо�о�освітлення

житлово�о�б�дин���№3/5�на�в�лиці�Попова�в�Обо-

лонсь�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�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�за�ріплення�інженерних�мереж�зовніш-

ньо�о�освітлення,�зазначених���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)

17.08.2016�№ 711

Інженерні мережі зовнішнього освітлення житлового будинку № 3/5 
на вулиці Попова в Оболонському районі, 

які приймаються до комунальної власності територіальної громади міста
Києва та закріплюються на праві господарського відання 

за комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення 
м. Києва «Київміськсвітло»

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко

Зовнішнє освітлення, матеріали та
обладнання

Вартість
матеріалів та
обладнання з

ПДВ, грн

Рік побудови Балансова вартість, грн

первісна залишкова

1 2 3 4 5

Опори VALSK Р 220 8"4 шт. 35 498,93

2015 203 941,38 203 941,38

Кронштейн одноріжковий 1/1,5/15"4 шт. 4 138,66

Світильники ЖКУ 00У"150"001У Амбар"
2 " 21 шт.

43 154,75

Провід AsXSn 4x25 кв. мм " 780 м 33 405,84

Кабель АВВГ 3x2,5 кв. мм " 84 м 478,80

Інші витрати 87 264,41

Всього: 203 941,38

Про затвердження ситуаційних завдань для осіб, 
які претендують на зайняття посади директора 

Департаменту містобудування 
та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) —
головного архітектора міста Києва
Розпорядження № 758 від 30 серпня 2016 року

Відповідно до законів України «Про державну службу», «Про архітектурну діяльність», Порядку проведен'
ня конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25 березня 2016 року № 246, враховуючи протокол № 2 засідання Конкурсної комісії з проведення конкурсу
на заміщення вакантної посади директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого орга'

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — головного архітектора міста Києва
від 30 серпня 2016 року:

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради

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

30.08.2016�№ 758

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
для осіб, які претендують на зайняття посади директора 

Департаменту містобудування 
та архітектури виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) —

головного архітектора міста Києва

1.�Запропон�вати�напрям�и��дос�оналення�(реформ�вання)�діяльності�Департамент��місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації),�з��рах�ванням�йо�о�основних�завдань,���том��числі�необхідних�заходів�щодо

запобі�ання��ор�пційних�ризи�ів�та��дос�оналення�співпраці�із��ромадсь�істю.

2.�Запропон�вати�основні�пріоритети�розвит���міста�Києва����орот�остро�овій�та�середньо-

стро�овій�перспе�тиві�із�врах�ванням�існ�ючої�містоб�дівної�сит�ації.

3.�Запропон�вати�систем��прозоро�о�та�ефе�тивно�о�ре��лювання�містоб�дівної�діяльності

в�історичних�ареалах,�охоронних�зонах�пам’ято��в�місті�Києві,���том��числі�в�межах�охоронної

(б�ферної)�зони�та�території�об’є�та —�пам’ят�и�всесвітньо�о�значення�№ 527�«Київ:�Собор

Святої�Софії�і�приле�лі�монастирсь�і�спор�ди,�Києво-Печерсь�а�лавра».

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про передачу функцій 
замовника реконструкції 

та благоустрою Наводницького парку 
у Печерському районі

Розпорядження № 749 від 29 серпня 2016 року
Відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядуван'

ня в Україні», «Про охорону культурної спадщини», з метою утримання об’єктів зеленого господарства в міс'
ті Києві в належному стані:

1.�Печерсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�в��становленом��поряд-

���передати��ом�нальном��підприємств��ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Ки-

ївсь�ий�центр�розвит���місь�о�о�середовища»

ф�н�ції�замовни�а�ре�онстр��ції�та�бла�о-

�строю�Наводниць�о�о�пар�����Печерсь�о-

м��районі�та�всі�наявні�до��менти,�я�і�засвід-

ч�ють�права�замовни�а,�прое�тн��до��мен-

тацію,�до�овірн�,�б�х�алтерсь���до��мента-

цію,�до��ментацію,�пов’язан��з�проведенням

процед�р�за��півель,�обладнання�та�матері-

али,�що�придбані�для��омпле�тації�об’є�та,

та�інформацію,�я�а�є�важливою�для�їх�здійс-

нення,�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни

по�цьом��об’є�т�.

2.�Ком�нальном��підприємств��ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�ий

центр�розвит���місь�о�о�середовища»:

2.1.�У�разі�необхідності�забезпечити��ори-

��вання�та�затвердження�прое�тної�до��мен-

тації�на�ре�онстр��цію�та�бла�о�стрій�Навод-

ниць�о�о�пар�����Печерсь�ом��районі�в��ста-

новленом��поряд��.

2.2.�Визначити���встановленом��поряд��

підрядн��б�дівельн��ор�анізацію�для�ви�о-

нання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

2.3.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань���встановленом��поряд��.

2.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання

б�дівельних�робіт�та�природоохоронно�о�за-

�онодавства�У�раїни.

2.5.�Роботи�ви�онати�відповідно�до�Пра-

вил�бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�д-

ня�2008�ро���№ 1051/1051.

2.6.�Під�час���ладення�до�овор��підряд�

на�ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції�та�бла-

�о�строю�Наводниць�о�о�пар�����Печерсь�о-

м��районі�обов’яз�ово�передбачити��мови

щодо�надання�підрядни�ом��арантії�я�ості

ви�онаних�робіт�та�встановити��арантійні

стро�и�е�спл�атації�об’є�тів.

2.7.�Одержати�дозвіл�місцево�о�ор�ан���

сфері�охорони���льт�рної�спадщини�Депар-

тамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�на�проведення�робіт.

3.�Департамент��містоб�д�вання�та�архі-

те�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

трації)�подати�до�Департамент��е�ономі�и

та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)� інвестиційні�пропозиції�щодо

в�лючення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження,�до�про�рам�е�ономічно-

�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі�

та�наст�пні�ро�и.

4.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення

робіт�з�ре�онстр��ції�та�бла�о�строю�Навод-

ниць�о�о�пар�����Печерсь�ом��районі�та�прий-

няття�об’є�та�в�е�спл�атацію,�майно���вста-

новленом��поряд���зарахов�ється�до��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

5.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�від�25��р�дня�2012�ро���№ 2320

«Про�ре�онстр��цію�та�бла�о�стрій�Навод-

ниць�о�о�пар�����Печерсь�ом��районі».

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

1.�Затвердити�сит�аційні�завдання�для�осіб,

я�і�претенд�ють�на�зайняття�посади�дире�то-

ра�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) —

�оловно�о�архіте�тора�міста�Києва,�що�додаю-

ться.

2.�Оприлюднити�це�розпорядження�на�Єди-

ном��веб-порталі�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ
çà àäðåñîþ: âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 12 (ë³öåé "Ãîëîñ³¿âñüêèé"¹ 241 ì³ñòà Êèºâà).

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 220,00 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çà-

ö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè òàíöþâàëüíèìè âèäàìè ñïîðòó) (ïîãî-
äèííî) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âè-
ïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 3 722 730,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîäèíó: 19,39 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: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 42,9 êâ. ì,

ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ê³êâ³äçå, 6.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà"(òåë. 280-44-53).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà

çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç
âàäàìè ðîçâèòêó. Ñòðîê îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà — 1 ãðí íà ð³ê, ÿê äëÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó,
ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó.

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. Ì. Îìåëÿíîâè÷à — Ïàâëåíêà, 15 (êîëèøíÿ âóë. Ñóâîðîâà), êàá. 210.Äîâ³äêà
çà òåëåôîíîì 280-15-39.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ

1. ²íâåñòîð (çàìîâíèê): TOB "Âàðóíà-Âåñò"
Óêðà¿íà 76005, ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, âóë. Â. ×îðíîâîëà,103

òåë:__________________________________
2. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ìàéäàí÷èêà áóä³âíèöòâà: ä³ëÿíêà ðîçòàøîâàíà

íà âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüê³é, 4-Æ ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêòà: Ðåêîíñòðóêö³ÿ àâòîçàïðàâíîãî

êîìïëåêñó (ÀÇÊ) ï³ä áàãàòîïàëèâíó àâòîçàïðàâíó ñòàíö³þ (ÁÏ ÀÇÑ) ç áóä³âíèöòâîì
àâòîìîá³ëüíîãî ãàçîçàïðàâíîãî ïóíêòó (ÀÃÇÏ) íà âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüê³é,
4-Æ ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³: Íà ³ñíóþ÷îìó ÀÇÊ íàÿâí³ äâà ï³äçåìíèõ
ðåçåðâóàðè ºìí³ñòþ 50+54 ì3, äëÿ áåíçèíó ìàðîê À-92, À-95, À-95 ïðåì³óì,
äèçåëüíîãî ïàëüíîãî òà äèçåëüíîãî ïàëüíîãî ïðåì³óì, â ò.÷. ñåêö³ÿ îá'ºìîì
4 ì3 — ðåçåðâíà. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ âëàøòóâàòè îäèí ï³äçåìíèé
ðåçåðâóàð îá'ºìîì 20 ì3 (ï³äçåìíèé ìîäóëü) äëÿ ñêðàïëåíèõ âóãëåâîäíåâèõ
ãàç³â (ïðîïàí-áóòàí). Çàãàëüíà ºìí³ñòü ðåçåðâóàðíîãî ïàðêó 120 ì3.

Ðåæèì ðîáîòè ÀÇÊ — ö³ëîäîáîâèé. Òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ áóäèíêó ÀÇÊ ç
ïóíêòîì ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ âîä³¿â òà ïàñàæèð³â 60 ðîê³â. Òåðì³í
åêñïëóàòàö³¿ ðåçåðâóàð³â 40 ðîê³â. Ð³ê ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ ÀÇÊ —2015 ð.
Ð³ê ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ ÀÃÇÏ — 2016 ð. Íà ÀÇÊ ðîçòàøîâàíà òàêîæ
ïîðòàëüíà àâòîìèéêà.

Ïðè ïðîåêòóâàíí³ ÀÃÇÏ çàñòîñîâàíà ñó÷àñíà òåõíîëîã³÷íà ñõåìà çàïðàâëåííÿ
àâòîòðàíñïîðòó ç âèêîðèñòàííÿì íàä³éíîãî ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ,çàáåçïå÷åíîãî
ñèñòåìîþ àâòîìàòè÷íîãî îáë³êó, êîíòðîëþ òà ñèãíàë³çàö³¿. Îáëàäíàííÿ, ÿêå
áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñü, â³äíîñèòüñÿ äî íàéá³ëüø åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîãî â
äàíèé ÷àñ íà ºâðîïåéñüêîìó ðèíêó òà ïðîéøëî äåðæàâí³ âèïðîáóâàííÿ ³
äîïóùåíî äî çàñòîñóâàííÿ â Óêðà¿í³.

Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 28 ñåðïíÿ
2013 ðîêó ¹ 808 ÀÇÑ ç ÀÃÇÏ âíåñåíî äî ïåðåë³êó âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â,
ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó.

Òðàíñêîðäîííèé âïëèâ â³äñóòí³é.
4.Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: Ïîêðàùåííÿ

óìîâ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ³ ï³äïðèºìñòâ ÿê³ñíèì ñêðàïëåíèì âóãëåâîäíåâèì
ãàçîì, çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ á³ëüø äåøåâøèì âèäîì ïàëüíîãî, ñòâîðåííÿ
äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, íàäõîäæåííÿ â äåðæáþäæåò.

5. Ïîòðåáè â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿:

çåìåëüíèõ — 0,4040 ãà ïåðåáóâàº ó âëàñíîñò³ TOB "Âàðóíà-Âåñò" çã³äíî
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 05.11.2013 ð.

ñèðîâèííèõ — ïðèâîçíà ñèðîâèíà, 3570 ì3 íà ð³ê, â ò.÷. áåíçèí 1050 ì3 íà
ð³ê, äèçïàëèâî 1120 ì3 íà ð³ê, ÑÂÃ — 1400 ì3 íà ð³ê.

åíåðãåòè÷íèõ — 23,4 òèñ.êÂò/ð³ê;
âîäíèõ — ³ñí.
òðóäîâèõ — 19 ïðàöþþ÷èõ.
6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿):

ïðè áóä³âíèöòâ³ — çàáåçïå÷óº çàìîâíèê, ïðè åêñïëóàòàö³¿ — íåìàº;
7.Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: Ôîíîâå çàáðóäíåííÿ,

ðîçì³ð Ñ33, ãðàíè÷íî äîïóñòèì³ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â
àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ íàñåëåíèõ ïóíêò³â.

8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà òåðèòîð³¿: ________________
9.Ìîæëèâ³ âïëèâè ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿)

íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ³ âèäè âïëèâ³â íà:

ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå — íåìàº;
ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå — âèêèäè ïàð³â áåíçèíó, âóãëåâîäí³â ôðàêö³¿ Ñ12-

Ñ19, îêñèäó âóãëåöþ, ä³îêñèäó àçîòó, ä³îêñèäó ñ³ðêè, ïàð³â áóòàíó òà ïðîïàíó;
êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò — íåìàº;
âîäíå ñåðåäîâèùå—óòâîðåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ,ïîáóòîâèõ òà çëèâîâèõ ñòîê³â; 
ãðóíò — ó âèïàäêó àâàð³¿;
ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá'ºêòè — íåìàº, çàïîâ³äí³ îá'ºêòè

â çîí³ âïëèâó â³äñóòí³;
íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå — âèâ÷àºòüñÿ ÷åðåç ìåõàí³çì ïóáë³êàö³¿

â ÇÌ²;
íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå — íåìàº.
10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ,

óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ ÷è áåçïå÷íîãî ïîõîâàííÿ: ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèâåçåííÿ
îñàäó ³ âëîâëåíèõ íàôòîïðîäóêò³â íà óòèë³çàö³þ ë³öåíç³éíîþ îðãàí³çàö³ºþ.
Òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè âèâîçÿòüñÿ çã³äíî äîãîâîðó, íà ä³þ÷èé ïîë³ãîí
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.

11. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ: â³äïîâ³äíî âèìîã ÄÁÍ.À.2.2-1-2003.
12. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³: ïóáë³êàö³ÿ ó ÇÌ².
Ñâî¿ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í

ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ çàÿâè â ÇÌ² äî Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ Äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â ì. Êèºâ³, çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, òåë.:
(044)418-70-77, àáî äî çàìîâíèêà ïðîåêòó (àäðåñà òà êîíòàêòíèé òåëåôîí
âèùå).Îçíàéîìèòèñü ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó òà îö³íêîþ âïëèâó íà íàâêîëèøíº
ñåðåäîâèùå ìîæíà â TOB "Âàðóíà-Âåñò" (Óêðà¿íà 76005, ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê,
âóë. Â. ×îðíîâîëà, 103).

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

TOB "Âàðóíà-Âåñò" (Óêðà¿íà 76005, ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, âóë. Â. ×îðíîâîëà,
103, òåë.: ________________) ³íâåñòóº ðåêîíñòðóêö³þ ÀÇÊ ç âëàøòóâàííÿì ÀÃÇÏ
íà âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüê³é, 4-Æ ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ìåòà ³ íåîáõ³äí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ðîáî÷îãî ïðîåêòó "Ðåêîíñòðóêö³ÿ àâòîçàïðàâíîãî
êîìïëåêñó (ÀÇÊ) ï³ä áàãàòîïàëèâíó àâòîçàïðàâíó ñòàíö³þ (ÁÏ ÀÇÑ) ç
áóä³âíèöòâîì àâòîìîá³ëüíîãî ãàçîçàïðàâíîãî ïóíêòó (ÀÃÇÏ) íà âóë.
Íîâîêîñòÿíòèí³âñüê³é, 4-Æ ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà" ïîâ'ÿçàí³ ç
ïîêðàùåííÿì óìîâ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ³ ï³äïðèºìñòâ ÿê³ñíèì ñêðàïëåíèì
âóãëåâîäíåâèì ãàçîì, ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, çàáåçïå÷åííÿ
íàñåëåííÿ á³ëüø äåøåâøèì âèäîì ïàëüíîãî, íàäõîäæåííÿ â äåðæáþäæåò.

Ðîáî÷èé ïðîåêò ðîçðîáëåíèé ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ä³þ÷èìè íîðìàìè,ïðàâèëàìè,
³íñòðóêö³ÿìè, äåðæàâíèìè ñòàíäàðòàìè, ó òîìó ÷èñë³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè
äëÿ ïðèì³ùåíü ç âèáóõîíåáåçïå÷íèìè çîíàìè òà ïîæåæîíåáåçïå÷íèìè
çîíàìè, áåçïå÷íà åêñïëóàòàö³ÿ ÿêèõ çàáåçïå÷óºòüñÿ ïðè äîòðèìàíí³
ïåðåäáà÷åíèõ ïðîåêòîì çàõîä³â.

Ïðè ïðîåêòóâàíí³ ÀÃÇÏ çàñòîñîâàíà ñó÷àñíà òåõíîëîã³÷íà ñõåìà çàïðàâëåííÿ
àâòîòðàíñïîðòó ç âèêîðèñòàííÿì íàä³éíîãî ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ,çàáåçïå÷åíîãî
ñèñòåìîþ àâòîìàòè÷íîãî îáë³êó, êîíòðîëþ òà ñèãíàë³çàö³¿. Îáëàäíàííÿ,
ðåêîìåíäîâàíå ïðîåêòîì, â³äíîñèòüñÿ äî íàéá³ëüø åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîãî
â äàíèé ÷àñ íà ºâðîïåéñüêîìó ðèíêó òà ïðîéøëî äåðæàâí³ âèïðîáóâàííÿ ³
äîïóùåíî äî çàñòîñóâàííÿ íà Óêðà¿í³.

Íà ³ñíóþ÷îìó ÀÇÊ íàÿâí³ äâà ï³äçåìíèõ ðåçåðâóàðè ºìí³ñòþ 50+54 ì3,
äëÿ áåíçèíó ìàðîê À-92,À-95,À-95 ïðåì³óì,äèçåëüíîãî ïàëüíîãî òà äèçåëüíîãî
ïàëüíîãî ïðåì³óì,â ò.÷.ñåêö³ÿ îá'ºìîì 4 ì3—ðåçåðâíà.Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ
âëàøòóâàòè îäèí ï³äçåìíèé ðåçåðâóàð îá'ºìîì 20 ì3 (ï³äçåìíèé ìîäóëü)
äëÿ ñêðàïëåíèõ âóãëåâîäíåâèõ ãàç³â (ïðîïàí-áóòàí). Çàãàëüíà ºìí³ñòü
ðåçåðâóàðíîãî ïàðêó 120 ì3 .

Ðåæèì ðîáîòè ÀÇÊ — ö³ëîäîáîâèé. Òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ áóäèíêó ÀÇÊ ç
ïóíêòîì ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ âîä³¿â òà ïàñàæèð³â 60 ðîê³â. Òåðì³í
åêñïëóàòàö³¿ ðåçåðâóàð³â 40 ðîê³â. Ð³ê ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ ÀÇÊ —2015 ð.
Ð³ê ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ ÀÃÇÏ — 2016 ð. Íà ÀÇÊ ðîçòàøîâàíà òàêîæ
ïîðòàëüíà àâòîìèéêà.

Âîäîïîñòà÷àííÿ áóä³âë³ ÀÇÊ ³ñíóþ÷å,öåíòðàë³çîâàíå.Äëÿ ìèéêè àâòîìàøèí
ïåðåäáà÷åíî âëàøòóâàííÿ îáîðîòíî¿ ñèñòåìè âîäîïîñòà÷àííÿ ç âèêîðèñòàííÿì
óñòàíîâêè ðåöèðêóëÿö³¿ âîäè, ÿêà îñíàùåíà âèñîêîÿê³ñíèìè ô³ëüòðàìè ç
ìåõàí³÷íèì ³ õ³ì³÷íèì î÷èùåííÿì âîäè.

Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâà êàíàë³çàö³ÿ â³ä áóä³âë³ ÀÇÊ ³ñíóþ÷à,òà ïåðåäáà÷åíà
â ì³ñüêó êàíàë³çàö³éíó ìåðåæó. Çîâí³øíÿ ìåðåæà äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ç ì³ñöü
ëîêàëüíèõ çàáðóäíåíü çàáåçïå÷óº ñàìîïëèâíå â³äâåäåííÿ äîùîâèõ ³ òàëèõ
âîä ç ì³ñöü çëèâó òà ðîçäà÷³ ÏÌÌ, ïëîùàäîê òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ
àâòîòðàíñïîðòó äëÿ î÷èñòêè íà ñåïàðàòîð³ íàôòîïðîäóêò³â SWOBK 6 êîìïàí³¿
"Åêîëàéí" ïðîäóêòèâí³ñòþ 6-25 ë/ñåê.Äîùîâ³ âîäè ç ëîòê³â, ÿê³ ðîçòàøîâàí³
íà â'¿çä³ ³ âè¿çä³ ç ÀÇÊ,î÷èùàþòüñÿ â³ä íàôòîïðîäóêò³â â êîëîäÿçÿõ äîî÷èñòêè.
Î÷èùåí³ âîäè â³äâîäÿòüñÿ â ì³ñüêó äîùîâó êàíàë³çàö³éíó ìåðåæó.

Äëÿ çàïîá³ãàííÿ ïîïàäàííÿ ïàëèâà â ñèñòåìó äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ç âóçëà
çëèâó ïàëèâà â âèïàäêó ðîçãåðìåòèçàö³¿ àâòîöèñòåðíè ïåðåäáà÷åíî êîëîäÿçü
ç õëîïóøêîþ.

Äëÿ ïðèéíÿòòÿ àâàð³éíîãî ðîçëèâó íàôòîïðîäóêò³â çàïðîåêòîâàíèé
ðåçåðâíèé â³äñ³ê â âèäàòêîâîìó ðåçåðâóàð³ îá'ºìîì 4 ì3.

Çîâí³øíÿ ìåðåæà äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ çàáåçïå÷óº ñàìîïëèâíå â³äâåäåííÿ
äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä ç ïîêð³âåëü îïåðàòîðíî¿, íàâ³ñó ³ ç íåçàáóäîâàíî¿
òåðèòîð³¿ ÀÇÊ â ì³ñüêó äîùîâó êàíàë³çàö³éíó ìåðåæó. Áåçïîñåðåäíüîãî òà
ïðÿìîãî âïëèâó íà âîäí³ îá'ºêòè, ñêèäó ñò³÷íèõ âîä, íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèâåçåííÿ îñàäó ³ âëîâëåíèõ íàôòîïðîäóêò³â íà óòèë³çàö³þ,
çã³äíî äîãîâîðó. Òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè âèâîçÿòüñÿ çã³äíî äîãîâîðó íà
ä³þ÷èé ïîë³ãîí ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.

Ïåðåë³ê çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèêèäàþòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ
ïðè åêñïëóàòàö³¿ ÀÇÊ ç ÀÃÇÏ:

Îö³íêà ðîçðàõóíêîâîãî ð³âíÿ çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ,ïðîâåäåíî
çã³äíî ç Äåðæàâíèìè ñàí³òàðíèìè ïðàâèëàìè îõîðîíè àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ
ñâ³ä÷èòü, ùî ð³âåíü çàáðóäíåííÿ — äîïóñòèìèé, à ñòóï³íü éîãî íåáåçïå÷íîñò³
— áåçïå÷íèé.

Â ðåæèì³ íîðìàëüíî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà âïëèâ íà íàâêîëèøíº
ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå íå ïåðåâèùóº ÃÄÊ ³ íåãàòèâíèõ åêîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â
ä³ÿëüíîñò³ íå âèíèêíå.

Ñâî¿ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í
ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ çàÿâè â ÇÌ² äî Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ Äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â ì. Êèºâ³, çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16,
òåë: (044)418-70-77. àáî äî çàìîâíèêà ïðîåêòó (àäðåñà òà êîíòàêòíèé
òåëåôîí âèùå). Îçíàéîìèòèòèñü ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó òà îö³íêîþ âïëèâó
íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ìîæíà â TOB "Âàðóíà-Âåñò" (Óêðà¿íà 76005,
ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, âóë. Â. ×îðíîâîëà, 103).

Âèäè â³äõîä³â Âåëè÷èíà, ã/ñ Âåëè÷èíà, ò/ð³ê Êëàñ 
íåáåçïåêè

Îêñèä âóãëåöþ 0,092 0,121 4

Ä³îêñèä àçîòó 0,014 0,0187 3

Ä³îêñèä ñ³ðêè 0,00114 0,0015 3

Ñàæà 0,00064 0,00084 3

Äâîîêèñ âóãëåöþ 1,318 1,732 4

Áåíçèí 0,0716 2,2645 4

Âóãëåâîäí³ ãðàíè÷í³ (Ñ12-Ñ19) 0,0329 0,087 4

Áóòàí 0,838 0,52843 4

Ïðîïàí 1,111 0,70047 0

Ðàçîì: 3,47 5,45

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîò-
ñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.ì

Îðåíäíà
ñòàâêà, %

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü îá'ºê-
òà îðåíäè ãðí

1
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 03087, ì. Êè¿â,
âóë. Ï³òåðñüêà, 12, òåë. 242-21-71, ôàêñ 242-21-71

1 ïîâåðõ
âóë. Ñìî-
ëåíñüêà, 4
(ÑÇØ ¹74)

98,7 10 %
Ðîçì³ùåííÿ øê³ë, êóðñ³â ç íàâ÷àííÿ âî-
ä³¿â àâòîìîá³ë³â (òåîðåòè÷í³ çàíÿòòÿ íà
êóðñàõ ï³äãîòîâêè âîä³¿â ³ àâòîìîá³ë³â)

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 30.04.2016

145,12 14 323,11 1 983 200,00

Передплатні�ціни
на�місяць ......................................40��рн.�90��оп.

на�3�місяці ................................122��рн.�70��оп.

на�6�місяців................................245��рн.�40��оп.

на�12�місяців ............................490��рн.�80��оп.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 49638

6 âåðåñíÿ 2016 ð.

¹94(4864)
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Ó 2015 ðîö³ â³ä ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºê-
ò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
äî áþäæåòó ì³ñòà íàä³éøëî ïîíàä
11,8 ìëðä ãðí.Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ï³ä
÷àñ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ï³äïðèºìöÿ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ëëÿ Ñà-
ãàéäàê.

«Ðîëü á³çíåñìåí³â ó ðîçâèòêó
íàøî¿ êðà¿íè âàæêî ïåðåîö³íèòè.
Ñàìå âîíè ñòâîðþþòü íîâ³ ðîáî-
÷³ ì³ñöÿ òà ãàðàíòóþòü ñîö³àëüíó
òà åêîíîì³÷íó ñòàá³ëüí³ñòü»,— çà-
çíà÷èâ â³í.

Íà ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³ ä³º 3 295
ñóá’ºêò³â ñåðåäíüîãî òà 83 965 ìà-
ëîãî ï³äïðèºìíèöòâà, 230 900 òè-
ñÿ÷ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â. Òà-
êèé ñòð³ìêèé ðîçâèòîê ï³äïðèºì-
íèöòâà òà çá³ëüøåííÿ â çâ’ÿçêó ç

öèì íàäõîäæåíü äî äåðæàâíî¿
ñêàðáíèö³ äàº ìîæëèâ³ñòü âèð³øó-
âàòè ðÿä íàéàêòóàëüí³øèõ ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì, ïå-
ðåäáà÷àº çì³öíåííÿ åêîíîì³êè, íà-
äàº ¿é ãíó÷êîñò³, ñòâîðþº íîâ³ ðî-
áî÷³ ì³ñöÿ.

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ï³äïðèºìöÿ

â ñòîëè÷í³é ìåð³¿ â³äáóëèñÿ óðî-
÷èñòîñò³, äå ïðàö³âíèêàì ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é ì³ñ-
òà, ÿê³ çðîáèëè âàãîìèé âíåñîê ó
ðîçâèòîê á³çíåñ-ñåðåäîâèùà, áó-
ëî îãîëîøåíî ïîäÿêè Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âðó÷åíî Ïî÷åñ-
í³ ãðàìîòè ÊÌÄÀ �

ÏÐÎ ÖÅ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ ðîçïîâ³â â åô³-

ð³ ðàä³î «Â³ñò³». Çì³íè äî ä³þ÷î¿
êîíöåïö³¿, ùî ðåãóëþº ðîçì³ùåí-

íÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ó ì³ñò³,
âæå ï³äãîòîâëåí³ òà ïðîéøëè ãðî-
ìàäñüê³ îáãîâîðåííÿ. Ñï³âàâòîðà-
ìè äîêóìåíòà «Ïðàâèëà ðîçì³-
ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â â ì. Êè-
ºâ³» ñòàëè ñàì³ îïåðàòîðè ðèíêó.

«Âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³ä-
ïîâ³äíèé ïðîåêò ð³øåííÿ áóäå íà-
ïðàâëåíî äî Êè¿âðàäè. ß âïåâíå-
íèé, ùî äåïóòàòè, ÿê³ óïîâíîâàæå-
í³ êèÿíàìè ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðå-
ñè ãðîìàäè, ï³äòðèìàþòü ìåø-
êàíö³â ³ çàäîâîëüíÿòü ¿õí³é çàïèò
ùîäî ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ðåê-
ëàìíèõ êîíñòðóêö³é ³ ïðèâåäåí-
íÿ çîâí³øíüîãî âèãëÿäó íàøîãî
ì³ñòà äî ëàäó. Ç ê³íöÿ æîâòíÿ íî-
â³ ïðàâèëà ³ íîðìè ïî÷íóòü ïðà-
öþâàòè, òîìó ïåðøå çàâäàííÿ
ì³ñüêî¿ âëàäè ï³ä ÷àñ ïåðåõ³äíî-
ãî ïåð³îäó — äîïîìîãòè îïåðàòî-
ðàì ðèíêó ñêîðîòèòè ê³ëüê³ñòü
êîíñòðóêö³é»,— çàçíà÷èâ Îëåêñ³é
Ðåçí³êîâ �

Àíòèðåéòèíã êè¿âñüêèõ ÆÅÄ³â

Ç ÏÎ×ÀÒÊÓ ðîêó ÷åðåç íåçàäîâ³ëüíó ðîáîòó ïðà-
ö³âíèêàì ñòîëè÷íîãî æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ñåê-
òîðó âèíåñåíî á³ëüøå 40 äîãàí çà ïîðóøåííÿ, ùî
áóëè âèÿâëåí³ â ðåçóëüòàò³ ïåðåâ³ðîê ñï³âðîá³ò-
íèêàìè Æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íñïåêö³¿ â ì³ñò³
Êèºâ³. Çàãàëîì çà öåé ÷àñ çàñòîñîâàíî ïîíàä 70
äèñöèïë³íàðíèõ ïîêàðàíü — äîãàí, ïîïåðåäæåíü,
ïîçáàâëåíü ïðåì³é òà çâ³ëüíåíü — ïåðåâàæíî äî êå-
ð³âíèê³â ä³ëüíèöü òà ãîëîâíèõ ³íæåíåð³â. Ïðî öå
ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòå-
ëåºâ.

Íàéá³ëüøå «øòðàôíèê³â» çà ðåçóëüòàòàìè ðî-
áîòè ó ëèïí³ âèÿâèëîñÿ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó, Äí³ïðîâ-
ñüêîìó, Ïå÷åðñüêîìó òà Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîíàõ �

Íîâ³ ïðàâèëà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ïëàíóþòü
çàòâåðäèòè âæå ó æîâòí³

Ï³äïðèºìö³ 
ñóòòºâî 
ïîïîâíèëè 
ì³ñüêèé áþäæåò

Êàñêàäíèé ôîíòàí ñòàâ ñâ³òëîâèì

Ó Ï’ßÒÍÈÖÞ íà Ìàéäàí³ Íåçà-
ëåæíîñò³ çàïóñòèëè Êàñêàäíèé
ôîíòàí. Òàêèì ÷èíîì ì³ñüêà âëà-
äà âèêîíàëà îá³öÿíêó ³ â³äíîâè-
ëà ðîáîòó ï’ÿòè âîäíèõ êîìïëåê-
ñ³â ó öåíòð³ Êèºâà. Íà íàñòóïíèé
ð³ê çàïëàíîâàíî çàïóñê îñòàí-
íüîãî íåïðàöþþ÷îãî âîäîãðàþ
ó öåíòð³ — «×àø³». Êàïðåìîíò
«Êàñêàäíîãî» òðèâàâ ìàéæå òðè
ì³ñÿö³ òà êîøòóâàâ ìàéæå 1,5
ìëí ãðí. Ôîíòàí îáëàäíàëè ï³ä-
ñâ³òêîþ, ùî ïðàöþâàòèìå ùî-
äåííî ç 20.00.

Íàãàäàºìî, öüîãî ðîêó â³äðå-
ìîíòîâàíî ø³ñòü ôîíòàííèõ êîì-
ïëåêñ³â ó öåíòð³ Êèºâà, â òîìó
÷èñë³ ³ á³ëÿ Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè
Óêðà¿íè.Óòðàâí³ çàïðàöþâàëè ÷î-
òèðè öåíòðàëüí³ âîäîãðà¿: «Âî-
äÿíà êóëÿ», «Çàñíîâíèêàì Êè-
ºâà», «Õðåùàòèê», à òàêîæ ôîí-
òàí íà âóë. Âåëèê³é Âàñèëüê³â-
ñüê³é. Â³äíåäàâíà áóëè çàä³ÿí³
â³ñ³ì âîäíèõ îá’ºêò³â íà Ðóñàí³â-

ñüêîìó êàíàë³. Äî ñëîâà, â íà-
ñòóïíîìó ðîö³ çàïëàíîâàíî ðå-
êîíñòðóêö³þ ôîíòàííèõ êîì-
ïëåêñ³â íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíî-
ñò³, ùî ïîñòðàæäàëè ï³ä ÷àñ Ðå-
âîëþö³¿ Ã³äíîñò³ — «Âåëèêîãî»
òà øåñòè «Ìàëèõ» êóëü �

Íà Îáîëîí³ âèÿâèëè íåçàêîííèé
ãðàëüíèé çàêëàä
Â ÕÎÄ² ñï³ëüíî¿ îïåðàö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè ¹ 5 òà
ÃÓ ÑÁÓ ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ âèÿâëåíî òà ïðèïèíåíî ä³-
ÿëüí³ñòü íåçàêîííîãî ãðàëüíîãî çàêëàäó, ùî ä³ÿâ íà òåðèòîð³¿ Îáî-
ëîíñüêîãî ðàéîíó.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, íåçàêîííèé ãðàëüíèé çàêëàä ïðàöþâàâ ï³ä ïðè-
êðèòòÿì Äåðæàâíî¿ Íàö³îíàëüíî¿ ëîòåðå¿.

Ï³ä ÷àñ îáøóê³â, ÿê³ áóëè ïðîâåäåí³ â ðàìêàõ ðîçñë³äóâàííÿ êðè-
ì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðàâîîõîðîíö³ âèëó÷èëè ç ïðèì³-
ùåííÿ êàçèíî 48 êîìï’þòåð³â, ñèñòåìí³ áëîêè òà ³ãðîâ³ êëàâ³àòóðè,
çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ³ ïðîâîäèëèñü ³ãðè.

Íàðàç³ çðàçêè îáëàäíàííÿ ñêåðîâàí³ íà ïðîâåäåííÿ êîìï’þòåð-
íî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè.

Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, â õîä³ ÿêîãî áóäå âñòàíîâëåíî âëàñíè-
ê³â òà îðãàí³çàòîð³â íåëåãàëüíîãî á³çíåñó, òðèâàº �

Ç 10 ÏÎ 12 ÂÅÐÅÑÍß êóëüòóðíèé
öåíòð «Êè¿â» çàïðîøóº íà ôåñòè-
âàëü êîðåéñüêîãî ê³íî,êîòðèé â³ä-
áóäåòüñÿ â ðàìêàõ «Òèæíÿ äðóæ-
áè Êîðåÿ-Óêðà¿íà 2016». Ãëÿäà-
÷àì ïðîäåìîíñòðóþòü êðàù³ êàð-
òèíè êîðåéñüêîãî ê³íåìàòîãðà-
ôà çà îñòàíí³ òðè ðîêè. Â ïðîãðà-
ì³ — ï’ÿòü ô³ëüì³â ð³çíèõ æàíð³â.

Â³äêðèº ôåñòèâàëü ìóçè÷íà
êîìåä³ÿ «Ïðèðîäæåíèé ñï³âàê»
(10 âåðåñíÿ î 18.00). Ãîëîâíîìó
ãåðîþ, ÿêèé âñå æèòòÿ ìð³ÿâ ñòà-
òè ñï³âàêîì, âèïàäàº ÷óäîâèé
øàíñ — â éîãî ì³ñòî ïðè¿æäæà-
þòü ñóää³ íàö³îíàëüíîãî ñï³âî-
÷îãî êîíêóðñó. Íàñòóïíîãî äíÿ
ïîêàæóòü ìåëîäðàìó «Ìîÿ ëþ-
áîâ, ìîÿ íàðå÷åíà» ïðî íåïðîñ-
ò³ ñòîñóíêè ïîäðóææÿ (11 âåðåñ-
íÿ î 17.00) òà êðèì³íàëüíèé òðè-

ëåð «Éäó äî ê³íöÿ», â öåíòð³ ÿêî-
ãî —äåòåêòèâ, êîòðèé çáèâàº ëþ-
äèíó òà âèð³øóº ïðèõîâàòè âëàñ-
íèé çëî÷èí (11 âåðåñíÿ î 19.30).
À â ïîíåä³ëîê êèÿíè ìàþòü çìî-
ãó ïåðåãëÿíóòè ³ñòîðè÷íó êàð-
òèíó «Ôàòàëüíà çóñòð³÷», ïðè-
ñâÿ÷åíó æèòòþ êîðîëÿ ×îíäæî
â åïîõó ×îñîí, òà ñ³ìåéíó êîìå-
ä³þ «ßê ïîöóïèòè ñîáàêó» ïðî
ä³â÷èíêó, ÿêà, ùîá ïîêðàùèòè
ô³íàíñîâèé ñòàí ðîäèíè, âèêðà-
äàº ñîáàê ó áàãàòèõ ãîñïîäàð³â,ïî-
âåðòàþ÷è ¿õ çà âèíàãîðîäó (12
âåðåñíÿ î 19.30).

Ô³ëüìè äåìîíñòðóþòüñÿ ìî-
âîþ îðèã³íàëó ç ðîñ³éñüêèìè ñóá-
òèòðàìè. Âõ³ä çà çàïðîøåííÿì,
ÿêå ìîæíà îòðèìàòè â êàñàõ ê³-
íîòåàòðó çà 30 õâèëèí äî ïî÷àò-
êó ñåàíñó �

Ðàéîí Íàçâà óñòàíîâè Ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü

Ãîëîñ³¿âñüêèé ÊÏ "ÆÅÎ-109" 1516

Äàðíèöüêèé ÆÅÄ ¹ 206 367

Äåñíÿíñüêèé ÆÅÊ - 319 571

Äí³ïðîâñüêèé ÆÅÄ - 408 1160

Îáîëîíñüêèé ÆÅÊ - 515 115

Ïå÷åðñüêèé ÆÅÄ "Ëèïêèæèòëîñåðâ³ñ" 1759

Ïîä³ëüñüêèé Ä³ëüíèöÿ 5 505

Ñâÿòîøèíñüêèé ÆÅÄ ¹ 6 1767

Ñîëîì’ÿíñüêèé ÆÅÄ ¹ 902 1866

Øåâ÷åíê³âñüêèé ÒÎÂ "ÁÊ" Ôàñàä Êîíñòðàêøí" 2697

Â ñòîëèö³ ïîêàæóòü ñó÷àñíå 
ê³íî Êîðå¿
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