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íîâèíè

ÌÈÍÓËÈÉ íàâ÷àëüíèé ð³ê ñòàâ
äëÿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷-
íî¿ îñâ³òè îäíèì ³ç íàéñêëàäí³-
øèõ â ³ñòîð³¿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè.
Ðåôîðìè â åêîíîì³÷í³é òà ñîö³-
àëüí³é ñôåð³, ïåðø³ êðîêè äåöåí-
òðàë³çàö³¿, ïåðåäà÷à ô³íàíñóâàí-
íÿ çàêëàä³â íà ðåã³îíàëüí³ òà ì³ñ-
öåâ³ áþäæåòè,âïðîâàäæåííÿ ïðî-
öåäóðè ðåã³îíàëüíîãî çàìîâëåííÿ,
ðîçðîáêà íîâèõ çàêîíîäàâ÷èõ àê-
ò³â â îñâ³òÿíñüê³é ãàëóç³ ïîñòàâè-
ëè ïåðåä «êóçíåþ» ðîá³òíè÷èõ êàä-
ð³â ñåðéîçí³ âèêëèêè. Îñíîâíèé
ç íèõ: ÷è çìîæå âèæèòè â íîâèõ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ
ñèñòåìà ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â, ÷è
çìîæóòüïðîô³ëüí³ çàêëàäè ñïðèé-
íÿòè êðèòè÷íó êðèçîâó ñèòóàö³þ
ÿê ïîøòîâõ äî ìîäåðí³çàö³¿ é îíîâ-
ëåííÿ ñòðóêòóðè, ôîðì ³ çì³ñòó
ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè?

Íà ñüîãîäí³ â Êèºâ³ ñïåö³àë³ñ-
ò³â ðîá³òíè÷èõ ïðîôåñ³é ãîòóº 26

äåðæàâíèõ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ
çàêëàä³â, ó ÿêèõ íàâ÷àºòüñÿ 16045
ó÷í³â.ßê çàçíà÷èëà íà÷àëüíèê â³ä-
ä³ëó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè Äåïàðòà-
ìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà
ñïîðòó ÊÌÄÀ Òà¿ñ³ÿ Ìóñ³ºíêî, ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó íà ô³íàíñóâàí-
íÿ ñòîëè÷íî¿ ïðîôòåõîñâ³òè âèä³-
ëåíî 332 ìëí ãðí.Àëå, íà æàëü, çà
¿¿ ñëîâàìè, äåðæçàìîâëåííÿ âè-
êîíóºòüñÿ âñüîãî íà 74%. Òà¿ñ³ÿ
Ìóñ³ºíêî ââàæàº, ùî òóò íåãàòèâ-
íó ðîëü â³ä³ãðàëà Ïîñòàíîâà Ì³-
íîñâ³òè, çà ÿêîþ âèøàì íà 12,3%
áóëî çá³ëüøåíî äåðæçàìîâëåííÿ,
çàâäÿêè ÷îìó äî óí³âåðñèòåò³â
ïðèéøëè íàâ÷àòèñÿ âèïóñêíèêè
øê³ë ç³ 100 áàëàìè,çàì³ñòüäîïóñ-
òèìèõ 180.

«Íèí³ ò³, õòî éäå íàâ÷àòèñÿ äî
ïðîôòåõó÷èëèù, ïðèõîäÿòü ñþ-
äè íå áàéäèêè áèòè, à â÷èòèñÿ çà-
ðîáëÿòè ãðîø³, — ââàæàº ïàí³ Òà-
¿ñ³ÿ. —À ó öèõ ä³òåé Ì³í³ñòåðñòâî

îñâ³òè õî÷å çàáðàòè ò³ íåùàñí³ 311
ãðèâåíü ñòèïåíä³¿.Á³ëüø³ñòü ³ç ó÷-
í³â çìóøåí³ áóäóòü ïîêèíóòè íà-
â÷àííÿ — ¿ì íå áóäå çà ùî íàâ³òü
äî¿õàòè äî ó÷èëèùà. Àëå æ íàø³
âèõîâàíö³ çàðîáëÿþòü ãðîø³ äî
ñêàðáíèö³ ì³ñòà! Ùîðîêó ñèñòå-
ìà ÏÒÎ âòðà÷àº áëèçüêî 1,5 òèñÿ-
÷³ ó÷í³â. Öüîãî ðîêó áóëî ðåã³î-
íàëüíå çàìîâëåííÿ íà 6566, à ìè
íàáðàëè âñüîãî 5366 îñ³á. Çà ³íñò-
ðóêö³ÿìè Ì³íîñâ³òè, íàâ÷àëüíà
ãðóïà íå ìîæå áóòè ìåíøîþ çà 30
ó÷í³â, à â á³ëüøîñò³ çàêëàä³â íà
ñïåö³àëüíîñò³ «åëåêòðîçâàðþâàëü-
íèê» íàáðàëè óñüîãî 10 îõî÷èõ,
«ìóëÿð» — 12, «êðàí³âíèê» — 16,
«ñàíòåõí³ê» — 8. Êèÿíè íå ï³äóòü
îïàíîâóâàòè ö³ ñïåö³àëüíîñò³.Òîæ
äîâîäèòüñÿ àáî â³ääàâàòè ä³òÿì
äîêóìåíòè, àáî âìîâëÿòè ¿õ ïå-
ðåéòè íà ³íø³.Àëå æ áåç öèõ ïðî-
ôåñ³é êðà¿íà é ì³ñòî òåæ íå çìî-
æóòü îá³éòèñÿ!»

«À êîëè âîñòàííº ïðîâîäèëè-
ñÿ â ñòîëèö³ äîñë³äæåííÿ íà òåìó:
ÿê³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³ ïîïó-

ëÿðí³ ñåðåä ìîëîä³? —
äîëó÷èâñÿ äî ðîçìîâè
äèðåêòîð äåïàðòàìåí-
òó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òè-
êè ÊÌÄÀ Þð³é Êðè-

êóíîâ. —Ó íàñ ó êðà¿í³ íåìàº ðî-
á³òíè÷îãî êëàñó,íåìàº íàâ³òüòàêî-
ãî ïîíÿòòÿ, îñê³ëüêè âîíî çíèêëî
25 ðîê³â òîìó. Â ñó÷àñíèõ óìîâàõ
ðîá³òíè÷èé êëàñ íå º ðóø³éíîþ
ñèëîþ ñóñï³ëüñòâà.Çàðàç îñíîâîþ
ðèíêó ïðàö³ º ²Ò-ñïåö³àëüíîñò³.Ìî-

æå íåîáõ³äíî ïåðåêâàë³ô³êîâóâà-
òèñÿ? Àáî áðàòè ðîçâîçêó,àâòîáó-
ñè é ¿õàòè íàâêîëèøí³ìè ñåëàìè
àã³òóâàòè ìîëîäü âñòóïàòè äî ñòî-
ëè÷íèõ çàêëàä³â ïðîôòåõîñâ³òè.
Àäæå ìè äîáðå ðîçóì³ºìî,ùî êè-
ÿíèí,íàâ³òü íàéá³ëüø ïîñåðåäí³é,
íàâðÿä ÷è ï³äå ïðàöþâàòè ìóëÿ-
ðîì.Â³í øâèäøå áóäå ìåð÷åíäàé-
çåðîì àáî ùå êèìîñü.Öå ÿ êàæó ÿê
ïåðåñ³÷íèé ãðîìàäÿíèí ³ áàòüêî
òðüîõ ä³òåé. Íåîáõ³äíî ùîñü íîâå
ïðîïîíóâàòè ó÷íÿì, ùîá âîíè
éøëè íàâ÷àòèñÿ â ïðîôåñ³éí³ ó÷è-
ëèùà. Íà æàëü, ó íàñ òåïåð íåìàº
ïëàíîâîãî ãîñïîäàðñòâà,à çíà÷èòü,
ïîòð³áíî ïîñò³éíî øóêàòè íîâ³
ôîðìè é ìåòîäè íàâ÷àííÿ, íîâ³
ðèíêè ïðàö³».

Ãîëîâà Ñï³ëüíîãî
ïðåäñòàâíèöüêîãî îð-
ãàíó ðîáîòîäàâö³â 
ì. Êèºâà é ñï³âãîëî-
âà Êîîðäèíàö³éíîãî

êîì³òåòó ñïðèÿííÿ çàéíÿòîñò³
íàñåëåííÿ Â³òàë³é Ìàéêî ïîîá³-
öÿâ çâåðíóòèñÿ äî ìåðà Êèºâà Â³-
òàë³ÿ Êëè÷êà é äî Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â ç ïðîõàííÿì äàòè äîðó÷åííÿ
ÇÌ² çíàéòè ìîæëèâ³ñòüäëÿ ïðîô-
îð³ºíòàö³¿ é ïîïóëÿðèçàö³¿ ï³äãî-
òîâêè ìîëîä³ äî ðîá³òíè÷èõ ïðî-
ôåñ³é.Çàîäíî é ñòèìóëþâàòè ïðî-
åêò Êè¿âðàäè, çã³äíî ÿêîãî ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó áóëè âèä³ëåí³ êîø-
òè äëÿ äîáóäîâè 100 îá’ºêò³â, ÿê³
áóäóòü ïåðåîáëàäíàí³ ï³ä ãóðòî-
æèòêè é ìóí³öèïàëüíå æèòëî äëÿ
ìîëîäèõ êèÿí �

Ï³äíÿòè ïðåñòèæ 
ðîá³òíè÷èõ ïðîôåñ³é
� Ñåðåä ñòóäåíò³â ÏÒÎ íàéìåíøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ êîðèñòóþòüñÿ: ñàíòåõí³ê,

åëåêòðîçâàðþâàëüíèê, ìóëÿð ³ êðàí³âíèê

Íà ñüîãîäí³ â Êèºâ³ ñïåö³àë³ñò³â ðîá³òíè÷èõ ïðîôåñ³é ãîòóº 26 äåðæàâíèõ çàêëàä³â, ó ÿêèõ íàâ÷àºòüñÿ 16045 ó÷í³â 

Êèÿíè äèâèòèìóòüñÿ 
web-òðàíñëÿö³þ çàñ³äàíü
êîì³ñ³é Êè¿âðàäè

Ó ïîíåä³ëîê óïåðøå íà îô³ö³éíîìó ñàéò³

Êè¿âðàäè çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ òðàíñ-

ëþâàëîñÿ îíëàéí.Â³äòàê íàæèâî ìîæíà áó-

ëî ñïîñòåð³ãàòè çà ðîçãëÿäîì ïîðÿäêó

äåííîãî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ÆÊÃ

òà ÏÅÊ. Â³äïîâ³äí³ íîâîââåäåííÿ ñòàðòó-

þòü çã³äíî ç íîâèì Ðåãëàìåíòîì Êè¿âðà-

äè, ÿêèé íàáðàâ ÷èííîñò³ 1 âåðåñíÿ 2016

ðîêó.

Íàðàç³ êàìåðó äëÿ îíëàéí-òðàíñëÿö³¿

çàñ³äàíü âñòàíîâëåíî ëèøå â êàá³íåò³

1017.Òîáòî, ïîêè ùî íàæèâî ìîæíà áóäå

ïåðåãëÿäàòè çàñ³äàííÿ ò³ëüêè òèõ ïîñò³é-

íèõ êîì³ñ³é, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ òóò. Àíàëî-

ã³÷í³ web-êàìåðè, çà êîøòè ÃÎ, íåçàáà-

ðîì âñòàíîâëÿòü ùå ó 4-õ çàëàõ.

«Ó ì³ñüêîìó êîøòîðèñ³ íà öåé ð³ê íå

áóëî ïåðåäáà÷åíî ô³íàíñè íà îðãàí³çà-

ö³þ òðàíñëÿö³¿. Àëå ìè âæå ïîäàëè çàÿâ-

êó íà ðîçãëÿä ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ ³ ïðè

ïåðøîìó áþäæåòíîìó êîðèãóâàíí³, áó-

äåìî âèêðîþâàòè êîøòè íà çáåð³ãàííÿ

â³äåîàðõ³âó òà web-êàìåðè», — ïîâ³äî-

ìèâ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè-ñåêðåòàð

Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.

Ïîäèâèòèñÿ web-òðàíñëÿö³þ çàñ³äàíü

ìîæíà çàéøîâøè íà îô³ö³éíó ñòîð³íêó

ÊÌÐ, îáðàâøè ðîçä³ë «Êîì³ñ³¿» òà êë³ê-

íóòè íà ñòîð³íêó êîì³ñ³¿, çàñ³äàííÿ ÿêî¿

â³äáóâàºòüñÿ ó öåé ÷àñ.

Äî ñòîëè÷íîãî áþäæåòó 
â³ä ðåêëàìè âæå íàä³éøëî 
ïîíàä 125 ìëí ãðí

Çà â³ñ³ì ì³ñÿö³â äî ì³ñüêîãî áþäæåòó ïå-

ðåðàõîâàíî ïîíàä 125,2 ìëí ãðí çà ïðà-

âî òèì÷àñîâîãî âèêîðèñòàííÿ êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ äëÿ ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè. Öå íà 27,3 ìëí ãðí (àáî

íà 28%) ïåðåâèùóº ïëàíîâ³ ïîêàçíèêè òà

íà 32,8 ìëí ãðí á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Çá³ëü-

øåííÿ íàäõîäæåíü ñòàëî ìîæëèâèì çà-

âäÿêè çàõîäàì, ÿê³ ôàõ³âö³ ÊÏ «Êè¿âðåê-

ëàìà» ïðîâîäÿòü äëÿ ïîêðàùåííÿ ô³íàí-

ñîâî¿ äèñöèïë³íè ç áîêó ðîçïîâñþäæóâà-

÷³â ðåêëàìè.

Çà ïðîãíîçàìè ôàõ³âö³â, çà ï³äñóìêà-

ìè 2016 ðîêó Êè¿â îòðèìàº 185 ìëí ãðí

çà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñ-

öÿìè äëÿ ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â çîâí³øíüî¿

ðåêëàìè òà ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³.

Íàãàäóºìî, ùî òîð³ê çà äàíîþ ñòàò-

òåþ äîõîä³â äî ñòîëè÷íî¿ ñêàðáíèö³ íà-

ä³éøëî 152 ìëí ãðí.

Ó ì³ñò³ î÷³êóºòüñÿ 
íàäçâè÷àéíèé ð³âåíü
ïîæåæíî¿ íåáåçïåêè

6-12 âåðåñíÿ â ñòîëèö³ ïðîãíîçóþòü

íàäçâè÷àéíèé (5 êëàñó) ð³âåíü ïîæåæíî¿

íåáåçïåêè.

Ôàõ³âö³ óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè-

÷àéíèõ ñèòóàö³é Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî

áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî

ñåðåäîâèùà ÊÌÄÀ çàêëèêàþòü êèÿí ìàê-

ñèìàëüíî îáåðåæíî ïîâîäèòèñÿ ç âîã-

íåì, îñîáëèâî â ë³ñîïàðêîâèõ çîíàõ, òà

íàãàäóþòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü äîòðèìóâà-

òèñü ïðàâèë ïîâåä³íêè ó ðàç³ âèíèêíåí-

íÿ ïîæåæ³.

×îìó ñó÷àñíà ìîëîäü íå õî÷å îïàíîâóâàòè ðîá³ò-
íè÷³ ñïåö³àëüíîñò³? ßê³ ôàõè êîðèñòóþòüñÿ íàé-
ìåíøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ñåðåä ñòóäåíò³â? Ïðî öå
éøëîñÿ ó÷îðà ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Êîîðäèíàö³éíîãî
êîì³òåòó ñïðèÿííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ, ó ÿêîìó
âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ïðîôòåõîñâ³òè, êåð³âíè-
êè ï³äïðèºìñòâ òà ïðîô³ëüíèõ äåïàðòàìåíò³â
ÊÌÄÀ.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

1.�Затвердити�зміни�до�стат�т��Київсь�ої�місь-

�ої�ш�оли�вищої�спортивної�майстерності,�за-

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

від�25�травня�2011�ро���№ 194/5581,�ви�лав-

ши�йо�о�в�реда�ції,�що�додається.

2.�Київсь�ій�місь�ій�ш�олі�вищої�спортивної�май-

стерності�забезпечити�реєстрацію�змін�до�стат�т�

��поряд��,�встановленом��за�онодавством�У�раїни.

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

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

з�питань�освіти,�на��и,�сім’ї,�молоді�та�спорт�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження змін до статуту Київської міської школи 
вищої спортивної майстерності

Рішення Київської міської ради № 867/867 від 28 липня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну куль&

туру 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 законодав&
ства України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�25.05.2011�№ 194/5581

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

від�28.07.2016�№ 867/867)

СТАТУТ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

(нова редакція)
Ідентифікаційний код 02928114

Київ&2016
I.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Київсь�а�місь�а�ш�ола�вищої�спортив-

ної�майстерності�(далі —�КМШВСМ) —�за�лад

фізичної���льт�ри�і�спорт�,�я�ий�забезпеч�є

під�отов����чнів-спортсменів�резервно�о�спор-

т��та�спорт��вищих�дося�нень�шляхом�прове-

дення�постійно�діючих�навчально-трен�валь-

них�зборів�та��часті�спортсменів���відповідних

зма�аннях.

1.2.�КМШВСМ���своїй�діяльності��ер�ється

Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,���а-

зами�Президента�У�раїни�та�постановами�Вер-

ховної�Ради�У�раїни,�прийнятими�відповідно

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

нет��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�КМШВСМ�є�під-

�отов�а��чнів-спортсменів�резервно�о�спорт�

та�спорт��вищих�дося�нень�до�с�лад��націо-

нальних�збірних��оманд,���том��числі�націо-

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

видів�спорт�.

1.4.�Рез�льтативність�роботи�КМШВСМ�ви-

значається�за�рейтин�ом�з�олімпійсь�их�видів

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

спортсменів���спортивних�зма�аннях,�затвер-

дженим�в��становленом��поряд��.

II.� ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ� ЗАСАДИ�

ДІЯЛЬНОСТІ�КМШВСМ

2.1.�КМШВСМ�заснована�на��ом�нальній

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

і�підпоряд�ована�Департамент��освіти�і�на��и,

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

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

міністрації)�(далі —�Департамент).

2.2.�КМШВСМ�є�юридичною�особою,�діє�на

підставі�стат�т��і�має�самостійний�баланс,�ра-

х�н�и�в�ор�анах��азначейсь�ої�сл�жби�та��ста-

новах�бан�ів�і�печат���зі�своїм�наймен�ванням,

власн��атриб�ти��,�блан��встановлено�о�зраз�а

та�інші�ре�візити.

2.3.�До�стр��т�ри�КМШВСМ�входять�відді-

лення��іль�ох�олімпійсь�их�видів�спорт�,�я�і

форм�ються�з�навчальних��р�п,���омпле�то-

ваних��чнями-спортсменами,�я�і�ви�онали�ви-

мо�и�етап��під�отов�и�спортивно�о�вдос�она-

лення�або�вищої�спортивної�майстерності,�ін-

ші�підрозділи,�що�передбачені�стат�том�та�від-

повідають�меті�діяльності.�У�відділеннях�з�і�ро-

вих�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�спортивної�під�отовленості�для�відпо-

відних�етапів�під�отов�и,�визначених�навчаль-

ними�про�рамами�з�відповідних�і�рових�видів

спорт�.

2.4.�Відділення�КМШВСМ�з�олімпійсь�их�ви-

дів�спорт��від�риваються�за�наявності�не�мен-

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

До�с�лад���р�пи�входять�спортсмени-�анди-

дати,�резерв�та�члени�збірної��оманди�У�ра-

їни.�До�с�лад���р�пи�мож�ть�входити�та�ож

перспе�тивні�спортсмени,�я�і�відповідають�ви-

мо�ам�етапів�під�отов�и�спортивно�о�вдос�о-

налення�та�вищої�спортивної�майстерності�із

відповідних�видів�спорт�.�Доп�с�ається�від-

�риття�відділення�меншої��іль�ості��р�п�лише

за�по�одженням�із�Міністерством�молоді�та

спорт��У�раїни�(далі —�Мінмолодьспорт)�та�за

�мови�наявності�в�постійном��с�ладі�цих��р�п

членів�національної�збірної��оманди�У�раїни.

2.5.�Стр��т�ра�КМШВСМ�визначається�ди-

ре�тором�КМШВСМ�за�по�одженням�із�Депар-

таментом,�а�штатний�розпис�розробляється

�ерівни�ом�та�затвердж�ється�дире�тором�Де-

партамент�.

2.6.�Стр��т�ра�та�штатний�розпис�КМШВСМ

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�КМШВСМ

та�по�одж�ється�із�Департаментом.

2.8.�Місцезнаходження�КМШВСМ:�02098,�

м.�Київ,�просп.�Павла�Тичини,�18.

2.9.�Повне�наймен�вання:�Київсь�а�місь�а

ш�ола�вищої�спортивної�майстерності.

2.10.�С�орочене�наймен�вання:�КМШВСМ.

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

КМШВСМ

3.1.� Основними� напрямами� діяльності

КМШВСМ�є�навчально-трен�вальний�процес

та��часть��чнів-спортсменів���відповідних�спор-

тивних�зма�аннях.

Навчально-трен�вальний�процес�здійсню-

ється�тренерами-ви�ладачами�КМШВСМ�на

основі�методи�и�трен�вання�з�широ�им�засто-

с�ванням�технічних�засобів�навчання,�віднов-

лювальних�заходів�і�б�д�ється�на�базі�поєд-

нання��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.�КМШВСМ�ор�анізов�є�навчально-тре-

н�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��КМШВСМ.

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

д���р�п�здійснюється�на�азом�КМШВСМ�на

підставі�особистих�заяв��чнів-спортсменів�з

�рах�ванням�рішень�тренерсь�ої�ради�КМШВСМ.

Обов’яз�овою��мовою�для�зарах�вання�та�по-

дальшо�о�переб�вання��чнів-спортсменів��

КМШВСМ�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-

�либлено�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

числа��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�-

вальної�роботи��р�п�на�етапах�під�отов�и��чнів-

спортсменів�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��КМШВСМ�визначаються���вста-

новленом��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�про-

тя�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�КМШВСМ�за�по�одженням�із�Департамен-

том�та�Мінмолодьспортом.�У�разі�потреби�до

с�лад���р�п�протя�ом�навчально�о�ро���мо-

ж�ть�вноситися�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�КМШВСМ�за

рішенням�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��КМШВСМ

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

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

с�лад��КМШВСМ.�До�змінно�о�с�лад��зарахо-

в�ються��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�КМШВСМ

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�КМШВСМ.

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�КМШВСМ�починається�01

січня�і�триває�протя�ом�ро��.

3.17.�План��омпле�т�вання�КМШВСМ�на�на-

ст�пний�навчальний�рі��затвердж�ється�Де-

партаментом�та�Мінмолодьспортом�щоро���до

31��р�дня.

3.18.�Проведення�навчально-трен�вальних

зборів���КМШВСМ�здійснюється�на�підставі

на�азів�дире�тора�КМШВСМ.

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�КМШВСМ�забезпеч�ються�від-

повідно�до�вимо��нормативно-правових�а�тів:

�чні-спортсмени —�харч�ванням,�місцем�для

розміщення,�лі�арсь�ими�засобами�та�виро-

бами�медично�о�призначення;�тренери-ви�ла-

дачі —�харч�ванням�та�місцем�для�розміщен-

ня�(��разі�проведення�зазначених�заходів�за

межами�адміністративної�території,�де�знахо-

диться�КМШВСМ).

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�КМШВСМ,�доп�с�ається�відрядження

на�спортивні�заходи�разом�із�спортсменами

та�їх�тренерами-ви�ладачами�інших�фахівців,

я�і�є�працівни�ами�КМШВСМ.

3.21.�КМШВСМ�створює��мови�для�на��о-

во-методично�о�забезпечення�навчально-тре-

н�вально�о�процес�.
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IV.�УЧАСНИКИ�НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНО-

ГО�ПРОЦЕСУ�ТА�СПОРТИВНОЇ�РОБОТИ

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

процес��та�спортивної�роботи�в�КМШВСМ�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�КМШВСМ�зобов’яза-

ні:

–�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�КМШВСМ�мають�пра-

во�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

КМШВСМ,�а�та�ож�одержання�спортивно�о�ін-

вентарю�індивід�ально�о��орист�вання�відпо-

відно�до�затверджених�в��становленом��по-

ряд���норм—�для�спортсменів�постійно�о�с�ла-

д�;

–�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

КМШВСМ,�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�КМШВСМ�може

б�ти�особа,�я�а�має�вищ��освіт��за�спеціаль-

ністю�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���КМШВСМ,�мають�право�на:

–�внесення��ерівництв��КМШВСМ�та���разі

потреби�засновни���(власни��)�або��повнова-

женом��ним�ор�ан��пропозицій�щодо�поліп-

шення�навчально-трен�вально�о�процес�,�по-

дання�на�роз�ляд��ерівництв��КМШВСМ�і�тре-

нерсь�ої�ради�пропозицій�щодо�заохочення

спортсменів,�застос�вання�відповідних�захо-

дів�до�осіб,�я�і�пор�ш�ють�вн�трішній�тр�до-

вий�розпорядо��КМШВСМ;

–��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�КМШВСМ�за��мови�пе-

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

КМШВСМ,�інших�джерел;�вибір�на��ово�та�ме-

тодично�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�КМШВСМ

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

�ів����ошторисі�КМШВСМ;

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

ви�праці.

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

л�чені�до�роботи���КМШВСМ,�зобов’язані:

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

нів-спортсменів;�здійснювати�ви�онання�на-

вчальних�про�рам�з�видів�спорт�;

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

нів�спортивно-масових�заходів�КМШВСМ�на

відповідний�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�онодавства;

–�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��по-

ряд���медичне�обстеження;�дотрим�ватися�ви-

мо��стат�т��КМШВСМ,�ви�он�вати�посадові

обов’яз�и,�на�ази�і�розпорядження��ерівництва

КМШВСМ�та�дотрим�ватися�правил�вн�трішньо-

�о�тр�дово�о�розпоряд��;�брати��часть���ро-

боті�тренерсь�ої�ради�КМШВСМ;

–�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�КМШВСМ���разі�вини�нення�об-

ґр�нтованої�потреби�та�виходячи�з�фінансових

можливостей�КМШВСМ�з�дотриманням�вимо�

за�онодавства�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

КМШВСМ�на�підставі�заяв�тренерів-ви�ладачів

та�відповідно�о�рішення�тренерсь�ої�ради

КМШВСМ.

4.10.�КМШВСМ�може�вводитися�посада�стар-

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

йо�о��ерівництвом�працюють�не�менше�двох

штатних�тренерів-ви�ладачів.�При�цьом��два

тренери-ви�ладачі,�я�і�працюють�я��с�місни-

�и,�вважаються�одним�штатним�тренером-ви-

�ладачем.

V.�МЕДИЧНЕ�ТА�НАУКОВЕ�ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО�ПРОЦЕСУ

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

нів-спортсменів�КМШВСМ�та�робота�медич-

них�працівни�ів�КМШВСМ�здійснюється�в��с-

тановленом��за�онодавством�поряд��.

5.2.�Учні-спортсмени�КМШВСМ�повинні�дві-

чі�на�рі��проходити�диспансерне�або�медичне

обстеження.

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

спортсменів�КМШВСМ�здійснюється�на��мо-

вах���ладання�до�овор��та�виходячи�з�фінан-

сових�можливостей�КМШВСМ.

5.4.�КМШВСМ�може�мати�власний�меди�о-

відновлювальний�центр�з�необхідними�примі-

щеннями,�с�часним�діа�ностичним�і�медичним

обладнанням�та�виходячи�з�фінансових�можли-

востей�КМШВСМ.

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

ною�освітою�КМШВСМ�здійснює�безпосеред-

ній�медичний��онтроль�за�навчально-трен�-

вальним�процесом,���період�спортивних�зма-

�ань�та���разі�потреби�надає�долі�арсь���ме-

дичн��допомо��.

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

здоров’я��чнів-спортсменів�КМШВСМ�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��час-

тю���зма�аннях,�після�захворювання�або�трав-

ми;

–��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�КМШВСМ

повинна�б�ти�ор�анізована�відповідно�до�ви-

мо��за�онодавства.

VI.�ПЛАНУВАННЯ�ДІЯЛЬНОСТІ�КМШВСМ,�ОБ-

ЛІК�ТА�ЗВІТНІСТЬ

6.1.�КМШВСМ�працює�за�річним�планом�ро-

боти,�затвердженим�дире�тором�та�по�одже-

ним�із�Департаментом,�власним��алендарним

планом�спортивно-масових�заходів.

6.2.�КМШВСМ�здійснює�оперативний�та�б�х-

�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяльності

і�надає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звіт-

ність���поряд��,�встановленом��за�онодав-

ством�У�раїни.

6.3.�Фінансова�звітність�надається�Департа-

мент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�о-

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

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

новленом��поряд��.

6.4.�КМШВСМ�щорічно�надає�Департамен-

т��звіт�державної�статистичної�звітності�за�фор-

мою�8-ФК�та�інш��необхідн��інформацію,�перед-

бачен��за�онодавством�У�раїни.

VII.�КЕРІВНИЦТВО�КМШВСМ

7.1.�Безпосереднє��ерівництво�КМШВСМ

здійснює�дире�тор,�я�о�о�призначає�на�поса-

д��та�звільняє�з�посади�дире�тор�Департамен-

т��за�по�одженням�із�заст�пни�ом��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно

із�розподілом�обов’яз�ів�та�Мінмолодьспор-

том.

На�посад��дире�тора�КМШВСМ�призначає-

ться�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�мо-

лодший�ба�алавр,�стаж�роботи�в�за�ладах�фі-

зичної���льт�ри�і�спорт�,��становах�та�ор�ані-

заціях�фіз��льт�рно-спортивної�спрямовано-

сті�не�менше�трьох�ро�ів.

7.2.�Дире�тор�КМШВСМ:

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�КМШВСМ.

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

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

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

КМШВСМ�та�подає�на�затвердження�Депар-

тамент�.

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�КМШВСМ,���ладає�до�овори,�від�риває

рах�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

КМШВСМ�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�КМШВСМ,�вживає�інших�заходів�за-

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

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

на�КМШВСМ�завдань,�за�рез�льтати�фінансо-

во-�осподарсь�ої�діяльності,�стан�і�збережен-

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

рист�вання�і�володіння�КМШВСМ.

7.3.�Заст�пни�ів�дире�тора�КМШВСМ�при-

значає�на�посад��та�звільняє�з�посади�дире�-

тор�КМШВСМ�за�по�одженням�із�Департамен-

том.

7.4.�Заст�пни��дире�тора�КМШВСМ�з�на-

вчально-спортивної�роботи�повинен�мати�ви-

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

спорт��сіх�ст�пенів�за�винят�ом�ст�пеня�мо-

лодший�ба�алавр,�стаж�роботи�в��становах,

за�ладах�фізичної���льт�ри�і�спорт��та�ор�ані-

заціях�фіз��льт�рно-спортивної�спрямовано-

сті�не�менше�трьох�ро�ів.

7.5.�Заст�пни��дире�тора�КМШВСМ�з�на-

вчально-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�КМШВСМ�з�адмі-

ністративно-�осподарсь�ої�роботи�повинен�ма-

ти�вищ��освіт��та�досвід�адміністративно-�ос-

подарсь�ої�роботи.

7.7.�Заст�пни��дире�тора�КМШВСМ�з�адмі-

ністративно-�осподарсь�ої�роботи:

–�відповідає�за�дотримання�матеріально-тех-

нічних��мов�для�проведення�навчально-трен�-

вальної�роботи,�збереження�майна�та�інвента-

рю,�е�спл�атацію�б�дин�ів,�приміщень�КМШВСМ,

спортивно�о�обладнання�та��тримання�їх���на-

лежном��стані;

–�забезпеч�є�ефе�тивн��е�спл�атацію�спор-

тивної�бази,�ор�анізацію�профіла�тично�о�на�ля-

д��за�її�станом�та�проведення�поточно�о�ремон-

т��спортивних�спор�д,�обладнання,�інвентарю,

�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-
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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�КМШВСМ:

–�здійснює�методичне�забезпечення�та��о-

ординацію�роботи�тренерів-ви�ладачів�КМШВСМ

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�КМШВСМ,�відділення,

�р�п,�на�опич�є�передовий�досвід�тренерів-

ви�ладачів,�бере��часть���під�отовці�статис-

тично�о�звіт��про�робот��КМШВСМ,�а�та�ож

відповідає�за�ведення�до��ментації�з�питань

проведення�навчально-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���КМШВСМ��творюється�тренерсь�а�ра-

да,�я��,�очолює��ерівни��КМШВСМ,�я�ий�за-

твердж�є�робочий�план�та�с�лад�ради.

Тренерсь�а�рада�КМШВСМ:

–�вивчає�плани,�рез�льтати�та�а�т�альні�пи-

тання�навчально-трен�вальної�та�спортивної

роботи;

–�розробляє�пропозиції�щодо�поліпшення�ді-

яльності�КМШВСМ;

–�вивчає�заходи�щодо�підвищення��валіфі�а-

ції��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��КМШВСМ�пропозиції

щодо�нала�одження�міжнародних�та�все��ра-

їнсь�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�КМШВСМ.

Засідання�тренерсь�ої�ради�КМШВСМ�про-

водяться���разі�потреби,�але�не�рідше�одно�о

раз��на�місяць.

VIII.�ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА�ДІЯЛЬ-

НІСТЬ� ТА� МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА� БАЗА

КМШВСМ

8.1.�Фінансово-�осподарсь�а�діяльність

КМШВСМ�провадиться�відповідно�до�за�оно-

давства�У�раїни�та�цьо�о�стат�т�.

8.2.�Фінанс�вання�КМШВСМ�здійснюється

за�рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва,�інших

джерел,�не�заборонених�за�онодавством.

Іншими�джерелами�форм�вання��оштів

КМШВСМ�є:

–��ошти�від�надання�платних�посл��;

–���манітарна�допомо�а;

–�добровільні��рошові�внес�и,�матеріальні

цінності�підприємств,��станов,�ор�анізацій�та

о�ремих��ромадян;

–��редити�бан�ів;

–�інші�надходження.

Кошти,�отримані�КМШВСМ�з�інших�джерел

фінанс�вання,�ви�ористов�ються�тіль�и�для�про-

вадження�діяльності,�передбаченої�стат�том.

8.3.�КМШВСМ���процесі�провадження�фінан-

сово-�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�КМШВСМ;

–�володіти,��орист�ватися�і�розпоряджатися

майном�відповідно�до�за�онодавства�та�ста-

т�т�;

–�відряджати�спортсменів�та�тренерів-ви-

�ладачів�на�спортивні�заходи�в�межах�У�раїни,

що�здійснюються�відповідно�до�за�онодавства

У�раїни;

–�надавати�платні�посл��и�відповідно�до�за-

�онодавства�У�раїни;

–�ви�он�вати�інші�ф�н�ції�відповідно�до�за-

�онодавства�У�раїни�та�стат�т��КМШВСМ.

8.4.�Майно�КМШВСМ�належить�до��ом�наль-

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

єва�і�за�ріплене�за�нею�на�праві�оперативно-

�о��правління.�Майно�с�ладають�основні�засо-

би,�оборотні��ошти,�а�та�ож�інші�матеріальні

цінності,�вартість�я�их�відображається�в�само-

стійном��балансі�КМШВСМ.

Для�забезпечення�навчально-трен�вально-

�о�процес��і��часті���зма�аннях�КМШВСМ�мо-

же�мати�автотранспорт�і�плавзасоби�(спеці-

альні�машини�для�перевоз�и�човнів,�яхт,�с�-

проводження�велосипедистів,�марафонців,

спортсменів�зі�спортивної�ходьби�і�стаєрів,��о-

невоз�и,�моторні�човни,��атери�тощо).

КМШВСМ�для�проведення�навчально-тре-

н�вально�о�процес��мож�ть�надаватися�в��о-

рист�вання�безоплатно�або�на�піль�ових��мо-

вах�спортивні�об’є�ти�(спортивні�спор�ди),

��льт�рні,�оздоровчі�та�інші�за�лади�за��мови

дотримання�ними�санітарно-�і�ієнічних�норм

та�правил.�Зазначені�об’є�ти�(спор�ди)�прий-

маються����орист�вання�відповідно�до�вимо�

за�онодавства�У�раїни.

8.5.�КМШВСМ�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�КМШВСМ�У�РАМКАХ�МІЖ-

НАРОДНОГО�СПІВРОБІТНИЦТВА

Діяльність�КМШВСМ���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�КМШВСМ

11.1.�Припинення�КМШВСМ�здійснюється

шляхом�її�лі�відації�або�реор�анізації�(злиття,

приєднання,�поділ�,�перетворення)�відповідно

до�рішення�власни�а�чи�за�рішенням�с�д����ви-

пад�ах,�передбачених�за�онодавством�У�ра-

їни.

11.2.�Припинення�КМШВСМ�проводиться��о-

місією�з�припинення,�що�призначається�влас-

ни�ом�або�ор�аном,�що�прийняв�рішення�про

припинення.

11.3.�Працівни�ам,�я�і�звільняються���рез�ль-

таті�реор�анізації�чи�лі�відації�КМШВСМ,��а-

рант�ється�додержання�їх�прав�та�інтересів�від-

повідно�до�тр�дово�о�за�онодавства�У�раїни.

11.4.�У�разі�реор�анізації�КМШВСМ�її�права

та�обов’яз�и�переходять�до�її�правонаст�пни-

�а.

11.5.�Майно�КМШВСМ,�що�залишилось�піс-

ля�задоволення�вимо���редиторів�ви�ористо-

в�ється�за�рішенням�власни�а.

11.6.�КМШВСМ�припиняється�з�дня�внесен-

ня�запис��про�її�припинення�до�Єдино�о�дер-

жавно�о�реєстр��юридичних�осіб,�фізичних

осіб —�підприємців�та��ромадсь�их�форм�вань.

Київський міський голова
В. Кличко

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

ведення�земельної�ділян�и�вищом��навчально-

м��за�лад��«Перший�Київсь�ий�медичний��о-

ледж»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання��оле-

дж��на�в�л.�Блюхера,�6���Шевчен�івсь�ом��райо-

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

та��ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�від�24.11.2015

№ 01040-000194509-014,�справа�Д-2885).

2.�Надати�вищом��навчальном��за�лад��«Перший

Київсь�ий�медичний��оледж»,�за��мови�ви�онання

п�н�т��3�цьо�о�рішення,���постійне��орист�вання�зе-

мельн��ділян���площею�0,3967��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:88:111:0011)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання��оледж��на�в�л.�Блюхера,�6���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва��

зв’яз���із�за�ріпленням�на�праві�оперативно�о��прав-

ління�майна�(на�аз�Головно�о��правління��ом�наль-

ної�власності�м.�Києва�від�30.09.2005�№ 345).

3.�Вищом��навчальном��за�лад��«Перший

Київсь�ий�медичний��оледж»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

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

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

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

��межах�земельної�ділян�и.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

від�23.05.2014�№ 5358/0/12/19-14,�Головно�о

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

21.08.2015�№ 19-26-7777.31-2322/20-15.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання земельної ділянки вищому навчальному закладу
«Перший Київський медичний коледж» для експлуатації 

та обслуговування коледжу на вул. Блюхера, 6 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 732/732 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

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

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�спільном����раїнсь�о-шотланд-

сь�ом��підприємств��з�іноземними�інвестиці-

ями���ви�ляді�за�рито�о�а�ціонерно�о�товари-

ства�«ІСА-МОРРІСОН»�право�постійно�о��орис-

т�вання�земельною�ділян�ою�площею�0,0985

�а�(�адастровий�номер�8000000000:76:014:0001)

на�в�л.�Володимирсь�ій,�23-а���Шевчен�івсь�о-

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

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�від�26.12.1997�№ 2124�«Про�надан-

ня�спільном����раїнсь�о-шотландсь�ом��під-

приємств��з�іноземними�інвестиціями���ви�ля-

ді�за�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�«ІСА-

МОРРІСОН»�земельної�ділян�и�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�адміністративно�о�б�-

дин���на�в�л.�Володимирсь�ій,�23-а���Старо�и-

ївсь�ом��районі»,�право��орист�вання�я�ою�по-

свідчено�державним�а�том�на�право�постійно-

�о��орист�вання�землею�від�04.02.1998�№ 76-

4-00006,���зв’яз���з�наб�ттям�іншими�особа-

ми�права�власності�на�б�дівлю,�розташован�

на�земельній�ділянці,�та�віднести�її�до�земель

запас��житлової�і��ромадсь�ої�заб�дови.

2.�Передати�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТО-

ВАРИСТВУ�«КРЕДІ�АГРІКОЛЬ�БАНК»�та�ПУБ-

ЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КО-

МЕРЦІЙНИЙ�БАНК�«ФІНАНСОВИЙ�ПАРТНЕР»,

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

спільн��оренд��на�10�ро�ів�земельн��ділян��

площею� 0,0985� �а� (�адастровий� номер

8000000000:76:014:0001,�витя��з�Державно�о

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

№�НВ-8000222742015)�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�адміністративної�б�дівлі�бан���на

в�л.�Володимирсь�ій,�23-а���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�із�земель��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�за

рах�но��земель�запас��житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови���зв’яз���з�переходом�права

власності�на�майно�(�ате�орія�земель —�зем-

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

від�28.01.2016�№ 01038-000200129-014,�спра-

ва�А-22169).

3.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«КРЕДІ�АГРІКОЛЬ�БАНК»�та�ПУБЛІЧНО-

МУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КОМЕРЦІЙ-

НИЙ�БАНК�«ФІНАНСОВИЙ�ПАРТНЕР»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

до�овор��оренди�земельної�ділян�и.

Про передачу земельної ділянки 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР»

для експлуатації та обслуговування адміністративної 
будівлі банку на вул. Володимирській, 23&а 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 599/599 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 120, 123, 124, 141 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», розглянув&
ши заяву ДЦ від 28.01.2016 № 01038&000200129&014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Дер&
жавному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.10.2015
№ НВ&8000222742015) та право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстро&
вано в установленому порядку (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстра&
цію прав та їх обтяжень від 03.11.2015 № 11939546), Київська міська рада

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

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

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

��межах�земельної�ділян�и.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

чинним�за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

4.�Попередити�земле�орист�вачів,�що�пра-

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�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

відведення�земельної�ділян�и�товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«ТЕЛЕОДИН»�та�то-

вариств�� з� обмеженою� відповідальністю�

«РТМ-УКРАЇНА»�для�обсл��ов�вання�та�е�спл�-

атації�адміністративної�б�дівлі�з�телевізійною

ст�дією�на�в�л.�Оле�а�Кошово�о,�2-б���Голосі-

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

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

ява�ДЦ�№ 01065-000208537-014�від�18.04.2016,

справа�Д-7303).

2.�Передати�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«ТЕЛЕОДИН»�та�товариств��з

обмеженою�відповідальністю�«РТМ-УКРАЇНА»,

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

спільн��оренд��на�25�ро�ів�земельн��ділян��

площею� 0,1850� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:255:0107,�витя��з�Державно�о

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

№�НВ-8000286442016),�зо�рема�товариств��з

обмеженою�відповідальністю�«ТЕЛЕОДИН» —

60/100�земельної�ділян�и,�товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�«РТМ-УКРАЇНА» —

40/100�земельної�ділян�и,�для�обсл��ов�вання

та�е�спл�атації�адміністративної�б�дівлі�з�те-

левізійною�ст�дією�на�в�л.�Оле�а�Кошово�о,�2-б

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

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва���зв’яз���з�наб�ттям�права�влас-

ності�на�об’є�т�нер�хомо�о�майна�(свідоцтво

про�право�власності�на�нер�хоме�майно�від

21.06.2013�№ 5236510,�витя��з�Державно�о

реєстр��речових�прав�на�нер�хоме�майно�про

реєстрацію�права�власності�від�21.06.2013

№ 5236772,�свідоцтво�про�право�власності�на

нер�хоме�майно�від�21.06.2013�№ 5231382,

витя��з�Державно�о�реєстр��речових�прав�на

нер�хоме�майно�про�реєстрацію�права�власно-

сті�від�21.06.2013�№ 5231821).

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«ТЕЛЕОДИН»�та�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«РТМ-УКРАЇНА»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

до�овор��оренди�земельної�ділян�и.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

від�11.03.2016�№ 3348/0/12/09-16,�Головно�о

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

04.02.2016�№ 19-26-7777.31-92/35-16.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.7.�Земельн��ділян���в�межах�червоних�лі-

ній�ви�ористов�вати�з�обмеженнями�відповід-

но�до�вимо��містоб�дівно�о�за�онодавства.

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

ристання�земельної�ділян�и�не�за�цільовим

призначенням�тя�не�за�собою�припинення�пра-

ва��орист�вання�нею�відповідно�до�вимо��ста-

тей�141,�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 товариству з обмеженою відповідальністю 
«ТЕЛЕОДИН» та товариству з обмеженою відповідальністю

«РТМ&УКРАЇНА» земельної ділянки для обслуговування 
та експлуатації адміністративної будівлі з телевізійною студією

на вул. Олега Кошового, 2&б у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 598/598 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно&
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля&
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

риств��з�обмеженою�відповідальністю�«Спорт

Інвест�Сістем»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання��омерційно�о�центр����пров.�Західном�,

4� (літ.� Б)� �� Солом’янсь�ом�� районі�

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

�ромадсь�ої�заб�дови,�справа�А-21469,�заява

ДЦ�від�23.07.2015�№ 01014-000183268-014).

2.�Передати�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«Спорт�Інвест�Сістем»,�за��мо-

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

д��на�10�ро�ів�земельн��ділян���площею�0,4717��а

(�адастровий�номер�8000000000:69:136:0008,

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Спорт Інвест Сістем» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування комерційного центру 
у пров. Західному, 4 (літ. Б) у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 596/596 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124, 186, пункту «е» частини першої статті 141 Земельного кодексу Укра&

їни, статті 31 Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

земельн��ділян���№�НВ-8000166912015)�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання��омерційно�о�цен-

тр����пров.�Західном�,�4�(літ.�Б)���Солом’ян-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

��зв’яз���з�переходом�права�власності�на�май-

но�(до�овір���півлі-продаж��нер�хомо�о�майна

від�11.11.2014�№ 7047).

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Спорт�Інвест�Сістем»:

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

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

с��У�раїни.

3.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

нодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

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

ством.

3.7.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листі�Де-

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�25.06.2015

№ 057041-11350.

4.�У�зв’яз���з�припиненням�діяльності�това-

риства�з�обмеженою�відповідальністю�«ДЕВЕ-

ЛОПЕРСЬКА�КОМПАНІЯ�«АВК»�(витя��з�дер-

жавно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізичних

осіб —�підприємців�від�08.06.2015)�розірвати

до�овір�оренди�земельної�ділян�и�від�11.11.2010

№ 72-6-00623�з�момент��державної�реєстра-

ції�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«Спорт�Ін-

вест�Сістем».

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

лян�и�Національном��м�зею�літерат�ри�У�ра-

їни�на�в�л.�Бо�дана�Хмельниць�о�о,�11���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,25��а�(земельна�ділян�а�державної�влас-

ності)�в�постійне��орист�вання�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�б�дин���м�зею�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-25551).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки Національному музею 

літератури України на вул. Богдана Хмельницького, 11 
у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування будинку музею
Рішення Київської міської ради № 988/988 від 28 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки Національному музею літератури України на вул. Богдана Хмельницького, 11 у Шевченків&
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунк&
тами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини пер&
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ведення�земельної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБ-

МЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КНЯЖИЙ�ЗА-

ТОН»�для�б�дівництва�житлово�о��омпле�с��з

об’є�тами�соціально-поб�тово�о�призначення�та

ш�олою-дитячим�сад�ом�першо�о�ст�пеня�на

Дніпровсь�ій�набережній,�18���Дарниць�ом��райо-

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

та��ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�№ 01014-

000193671-014�від�12.11.2015,�справа�Д-2926).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КНЯЖИЙ�ЗАТОН»,�за

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

оренд��на�7�ро�ів�земельн��ділян���площею

5,0623� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:009:0004,�витя��з�Державно�о

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

№�НВ-8000213642015)�для�б�дівництва�жит-

лово�о��омпле�с��з�об’є�тами�соціально-по-

б�тово�о�призначення�та�ш�олою-дитячим�сад-

�ом�першо�о�ст�пеня�на�Дніпровсь�ій�набе-

режній,�18���Дарниць�ом��районі�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«КНЯЖИЙ�ЗАТОН»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

3.2.�Ви�онати�п�н�т�4�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�№ 688/688�від�27.11.2008�«Про�пере-

дач��земельної�ділян�и�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�фірмі�«Марія»�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�автозаправно�о

�омпле�с��на�Дніпровсь�ій�набережній,�16��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва».

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

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

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КНЯЖИЙ ЗАТОН» земельної ділянки для будівництва 

житлового комплексу з об’єктами соціально&побутового 
призначення та школою — дитячим садком першого ступеня 

на Дніпровській набережній, 18 у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 984/984 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статті 9, 83, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк&
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши про&
ект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

державної�адміністрації)�до��менти,�визна-

чені�за�онодавством,�необхідні�для�внесення

змін�до�до�овор��на�право�тимчасово�о�дов-

�остро�ово�о��орист�вання�землею�на��мовах

оренди,� зареєстровано�о� 20.07.1999�

№ 90-5-00050�(зі�змінами,�внесеними�додат-

�овою���одою�до�до�овор��на�право�тимчасо-

во�о�дов�остро�ово�о��орист�вання�землею

на��мовах�оренди,�зареєстровано�о�13.01.2003

№ 90-5-00086)�відповідно�до�положень�цьо-

�о�рішення.

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

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

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

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

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

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

давством.

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

Головно�о��правління�містоб�д�вання,�архі-

те�т�ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від

28.08.2007�№ 19-8856,�Головно�о��правлін-

ня�Держ�ео�адастр����м.�Києві�від�18.09.2015�

№ 19-26-7777.31-3231/20-15.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

3.8.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

�ом�нальном��підприємств��з�питань�б�дівниц-

тва�житлових�б�дин�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�на

в�л.�Ш�лявсь�ій,�32���Шевчен�івсь�ом��районі

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10��а�(земель-

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

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

ня�для�ор�анізації�б�дівельних�робіт�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-26335).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

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

підприємству з питань будівництва житлових будинків 
«Житлоінвестбуд&УКБ» на вул. Шулявській, 32 

у Шевченківському районі м. Києва 
для організації будівельних робіт

Рішення Київської міської ради № 983/983 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&

мельної ділянки комунальному підприємству з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд&
УКБ» на вул. Шулявській, 32 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,
123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра&
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянці�Корнєвій�Наталії�Валеріївні

на�в�л.�Л��овій,�29���Солом’янсь�ом��районі

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,03��а�(земель-

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

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

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

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

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-25774).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

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

Корнєвій Наталії Валеріївні на вул. Луговій, 29 
у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 981/981 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&

мельної ділянки громадянці Корнєвій Наталії Валеріївні на вул. Луговій, 29 у Солом’янському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Тро-

цен�о�Наталії�Юріївні�для�б�дівництва�та�об-

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

б�дівель�і�спор�д���пров.�Садовом�,�20���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

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

дови,�справа�А-9812).

2.�Передати��ромадянці�Троцен�о�Наталії

Юріївні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рі-

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

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

8000000000:72:527:0080)�для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д���пров.�Садовом�,�20���Со-

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

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

3.�Громадянці�Троцен�о�Наталії�Юріївні:

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.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�27.10.2006

№ 19-9101,�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства���м.�Києві�від�09.02.2015�№ 19-26-

0.3-1908/2-15.

3.4.�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��.

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

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

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

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

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

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

ством.

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

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

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

Про передачу громадянці 
Троценко Наталії Юріївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Садовому, 20 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 966/966 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», враховуючи на&
явність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо від&
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.7.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

�ромадянин��Глімбоць�ом��Ма�сим��Сер�ійо-

вич��на�в�л.�Кр�то�ірній,�15-а���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,02��а

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

торіальної��ромади�міста�Києва)���власність�для

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

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

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-26283).

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

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

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

містоб�д�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Глімбоцькому 
Максиму Сергійовичу на вул. Крутогірній, 15&а 

у Солом’янському районі м. Києва для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 980/980 від 28 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки громадянину Глімбоцькому Максиму Сергійовичу на вул. Крутогірній, 15&а у Солом’янсько&
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду&
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

�ромадянин��Ра��лін��Петр��Васильович�,�чле-

н��садівниць�о�о�товариства�«Залізнични�»,�на

в�л.�Призалізничній,�діл.�5���Дніпровсь�ом��райо-

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

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

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

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

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-25205).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Рагуліну Петру 
Васильовичу, члену садівницького товариства 
«Залізничник», на вул. Призалізничній, діл. 5 
у Дніпровському районі м. Києва для ведення 

колективного садівництва
Рішення Київської міської ради № 979/979 від 28 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки громадянину Рагуліну Петру Васильовичу, члену садівницького товариства «Залізничник»,
на вул. Призалізничній, діл. 5 у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра&
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Про передачу земельних ділянок приватному акціонерному 
товариству «Дніпровський ринок» для обслуговування 

та експлуатації ринкового комплексу на вул. Попудренка, 5 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 600/600 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен'

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас'
ності», пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект зем'
леустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельних�діляно�приватном��а-

ціонерном��товариств��«Дніпровсьий�рино»

для�обсл��ов�вання�та�еспл�атації�риново-

�о�омплес��на�в�л.�Поп�дрена,�5���Дніпров-

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

землі�житлової�та��ромадсьої�заб�дови,�за-

ява�ДЦ�№ 01062-000196131-014�від�14.12.2015,

справа�№�Щ-1082).

2.�Передати�приватном��аціонерном��то-

вариств��«Дніпровсьий�рино»,�за��мови�ви-

онання�п�нт��4�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�15

роів�земельні�діляни�площами�0,0080��а,

0,3457��а,�0,1228��а�та�0,0703��а�(адастрові

номери� 8000000000:66:106:0005,

8000000000:66:106:0012,�8000000000:66:106:0026

та�8000000000:66:106:0030,�витя�и�з�Держав-

но�о�земельно�о�адастр��про�земельні�ділян-

и�№�НВ-8000197192015,�№�НВ-8000197222015

та�№�НВ-8000197232015)�для�обсл��ов�ван-

ня�та�еспл�атації�риново�о�омплес��на�в�л.

Поп�дрена,�5���Дніпровсьом��районі�м.�Ки-

єва�із�земель�ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва���зв’яз��з�пере-

ходом�права�власності�на�майно�(до�овори��-

півлі-продаж��нежилих�б�дівель�від�22.02.2007,

27.03.2008�та�24.05.2012).

3.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит��зе-

леної�зони�міста�Києва�до�2010�ро��та�он-

цепції�форм�вання�зелених�насаджень�в�цен-

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

ням�Київсьої�місьої�ради�від�19.07.2005

№ 806/3381,�в�частині�вилючення�з�перелі�

озеленених�територій�за�ально�о�орист�ван-

ня�м.�Києва,�що�відповідають�типоло�ічним

ознаам�та�план�вальним�вимо�ам�(таблиця

2,�п�нт�5),�земельн��ділян��площею�0,0703��а

(адастровий�номер�8000000000:66:106:0030)

та�частин��земельної�діляни�(адастровий�но-

мер�8000000000:66:106:0012)�площею�0,13��а

на�в�л.�Поп�дрена,�5���Дніпровсьом��райо-

ні�м.�Києва.

4.�Приватном��аціонерном��товариств�

«Дніпровсьий�рино»:

4.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

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

одес��Ураїни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

4.3.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте-

т�ри�та�дизайн��місьо�о�середовища�від

09.04.2009�№ 19-2986,�Головно�о��правління

Держзема�ентства���м.�Києві�від�28.03.2014

№ 19-26-0.31-1456/2-14.

4.4.�У�разі�необхідності�проведення�реон-

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

лення�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�-

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

чинним�заонодавством�Ураїни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

4.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд�.

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

т��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації)�до�менти,�визначені�чинним

заонодавством,�для��ладання�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни.

5.�Попередити�землеорист�вача,�що�вио-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о�одес��Ураїни.

6.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» земельних ділянок для експлуатації
та обслуговування автомийки та будівлі майнового комплексу

(автозаправної станції) на просп. Генерала Ватутіна, 5 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 601/601 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен'

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас'
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахо'
вуючи те, що земельні ділянки зареєстровані в Державному земельному кадастрі (витяги з Державного зе'
мельного кадастру про земельні ділянки від 17.02.2016 № НВ'8000263602016 та № НВ'8000263612016), право
комунальної власності територіальної громади міста Києва на які зареєстровано в установленому порядку
(інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на
нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого май'
на щодо об’єкта нерухомого майна від 02.03.2016 № 54431765 та від 01.03.2016 № 54277445) та розглянувши
звернення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» від 03.03.2016 № 03'03/7, Ки'
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ�«КОНЦЕРН�ГАЛНАФТОГАЗ»,�за

�мови�вионання�п�нт��2�цьо�о�рішення,�в

оренд��на�10�роів�земельні�діляни�площею

0,0331� �а� (адастровий� номер

8000000000:62:201:0014,�витя��з�Державно�о

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

№�НВ-8000263602016)�для�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�автомийи�та�площею�0,1687��а

(адастровий�номер�8000000000:62:201:0141,

витя��з�Державно�о�земельно�о�адастр��про

земельн��ділян��№�НВ-8000263612016)�для

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�майно-

во�о�омплес��(автозаправної�станції)�на�просп.

Генерала�Ват�тіна,�5���Деснянсьом��районі

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

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

наб�ттям�права�власності�на�нер�хоме�майно

(до�овір��півлі-продаж��від�29.01.2016�№ 526)

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

сьої�заб�дови,�заява�ДЦ�від�18.03.2016�№ 01025-

204794-014,�справа�А-22332).

2.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«КОНЦЕРН�ГАЛНАФТОГАЗ»:

2.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

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

с��Ураїни.

2.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд�.

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

Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ДИНАМО» КИЇВ» 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування тенісних кортів на вул. Михайла 
Грушевського, 1'б у Печерському районі м. Києва 

та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 604/604 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем'
лі», 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 са'
моврядування в Україні» та враховуючи лист'звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ДИНАМО» КИЇВ» від 13.03.2012 № 184, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�роів�до�овір�оренди�зе-

мельної�діляни�від�13.04.2006�№ 82-6-00363

площею� 1,2515� �а� (адастровий� номер

8000000000:82:005:0001),��ладений�між�Київ-

сьою�місьою�радою�та�ВІДКРИТИМ�АКЦІО-

НЕРНИМ�ТОВАРИСТВОМ�«ФУТБОЛЬНИЙ�КЛУБ

«ДИНАМО»�КИЇВ»�для�еспл�атації�та�обсл��о-

в�вання�тенісних�ортів�на�в�л.�Михайла�Гр�-

шевсьо�о,�1-б���Печерсьом��районі�м.�Ки-

єва�(справа�А-20124).

2.�Внести�зміни�до�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�від�13.04.2006�№ 82-6-00363,

а�саме:�слова�«ВІДКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВА-

РИСТВО�«ФУТБОЛЬНИЙ�КЛУБ�«ДИНАМО»�

КИЇВ»�замінити�словами�«ТОВАРИСТВО�З�ОБ-

МЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ФУТБОЛЬ-

НИЙ�КЛУБ�«ДИНАМО»�КИЇВ»���відповідних�від-

мінах.

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

плати,�визначений�в�до�оворі�оренди�від

Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «АПЕЛЬСИН» для експлуатації 

та обслуговування кафе на вул. Маршала Малиновського, 23 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 602/602 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 79'1, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 186 Земельного кодексу України, статті 35 Закону Укра'

їни «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз'
межування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону Укра'
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Держав'
ному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 25.03.2016 
№ НВ'8000278282016), право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстрова'
но в установленому порядку (інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчу'
ження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 14.04.2016 № 57335152), розглянувши
технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності та заяву товари'
ства з обмеженою відповідальністю «АПЕЛЬСИН» від 31.03.2016 № 01330'000206196'014, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«АПЕЛЬСИН»,�за��мови�вио-

нання�п�нт��2�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�10

роів�земельн��ділян��площею�0,0668��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:78:093:0019,�ви-

тя��з�Державно�о�земельно�о�адастр��про�зе-

мельн��ділян��№�НВ-8000278282016)�для�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�афе�на�в�л.�Мар-

шала�Малиновсьо�о,�23�в�Оболонсьом��райо-

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

територіальної��ромади�міста�Києва���зв’яз�

з�наб�ттям�права�власності�на�нер�хоме�май-

но�(свідоцтво�про�право�власності�на�нер�хо-

ме�майно�від�25.09.2014�№ 27308647)�(ате-

�орія�земель —�землі�житлової�та��ромадсьої

заб�дови,� справа�А-22408,� заява�ДЦ�від

31.03.2016�№ 01330-000206196-014).

2.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«АПЕЛЬСИН»:

2.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

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

одес��Ураїни.

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

т��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації)�до�менти,�визначені�чинним

заонодавством,�необхідні�для��ладання�до-

�овор��оренди�земельної�діляни.

2.3.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листі�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри�від

24.03.2016�№ 4070/0/12/19-16,�Головно�о

�правління�Держ�еоадастр����м.�Києві�від

23.03.2016�№ 80/41-16.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

��межах�земельної�діляни.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд�.

2.6.�У�разі�необхідності�проведення�реон-

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

лення�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до-

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

м��чинним�заонодавством�Ураїни.

2.7.�Питання�пайової��часті�та��ладення

з�Департаментом�еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�до-

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

��та�випадах,�встановлених�заонодав-

ством.

3.�Попередити�землеорист�вача,�що�пра-

во�орист�вання�земельною�діляною�може

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

Земельно�о�одес��Ураїни.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельних�діляно.

2.4.�У�разі�необхідності�проведення�реон-

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

лення�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до-

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

м��чинним�заонодавством�Ураїни.

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

тамент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)�до�менти,�визначе-

ні�чинним�заонодавством,�необхідні�для

�ладання�до�овор��оренди�земельних�діля-

но.

3.�Попередити�землеорист�вача,�що�пра-

во�орист�вання�земельними�ділянами�може

б�ти�припинено�відповідно�до�вимо��статей

141,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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13.04.2006�№ 82-6-00363,�підля�ає�приведен-

ню���відповідність�до�норм�заонодавства.

4.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ФУТБОЛЬНИЙ�КЛУБ�«ДИНАМО»

КИЇВ»:

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

т��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�ан��Київ-

сьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�до�менти,�визначені�заонодав-

ством,�для��ладання�додатової���оди�про�по-

новлення�та�внесення�змін�до�до�овор��оренди

земельної�діляни�від�13.04.2006�№ 82-6-00363.

4.2.�Вионати�вимо�и,�виладені���листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�від�02.02.2015

№ 057041-1707.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення малому приватному підприємству «Мрія'93»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування торговельно'побутового комплексу 
на вул. Миропільській, 13'б (літера А) у Дніпровському районі 

м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 605/605 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем'
лі», 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 са'
моврядування в Україні» та враховуючи звернення малого приватного підприємства «Мрія'93» від 09.11.2015
№ КОП'0741, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�роів�до�овір�оренди�зе-

мельної�діляни�від�02.02.2011�№ 66-6-00586

площею� 0,0835� �а� (адастровий� номер

8000000000:66:157:0014),��ладений�між�Київ-

сьою�місьою�радою�та�малим�приватним�під-

приємством�«Мрія-93»�для�б�дівництва,�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно-по-

б�тово�о�омплес��на�перетині�в�л.�Миро-

пільсьої�та�в�л.�Олесандра�Бойчена���Дніп-

ровсьом��районі�м.�Києва�(справа�А-22070).

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

ної�діляни�від�02.02.2011�№ 66-6-00586,�а�саме:

— слова�«для�б�дівництва,�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�тор�овельно-поб�тово�о�ом-

плес�»�замінити�словами�«для�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�тор�овельно-поб�тово�о�ом-

плес�»;

— слова�«перетин�в�л.�Миропільсьої�та�в�л.

Олесандра�Бойчена»�замінити�словами�та

цифрами�«в�л.�Миропільсьа,�13-б�(літера�А)».

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

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�діляни�від�02.02.2011�№ 66-6-00586,�під-

ля�ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

онодавства.

4.�Малом��приватном��підприємств��«Мрія-

93»:

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

т��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації)�до�менти,�визначені�зао-

нодавством,�для��ладання�додатової���оди

про�поновлення�та�внесення�змін�до�до�овор�

оренди�земельної�діляни�від�02.02.2011�№ 66-

6-00586.

4.2.�Вионати�вимо�и,�виладені���листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�від�29.12.2015

№ 057041-23383.

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

з�Департаментом�еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�до-

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

��та�випадах,�встановлених�заонодав-

ством.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про погодження технічної документації із землеустрою 
щодо поділів земельних ділянок 

на вул. Маршала Малиновського, 8 та 8'а 
в Оболонському районі м. Києва 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТО» 
для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно'

житлового центру та для влаштування спортивних та ігрових
майданчиків і причалу з човновою станцією

Рішення Київської міської ради № 636/636 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 79'1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про орен'

ду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких зако'
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 части'
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну доку'
ментацію із землеустрою щодо поділів земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�технічн��до�ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�поділ��земельної�діляни�пло-

щею� 0,3497� �а� (адастровий� номер

8000000000:78:153:0002)�на�в�л.�Маршала�Ма-

линовсьо�о,�8�та�8-а�в�Оболонсьом��районі

м.�Києва�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СОТО»�для�б�дівництва,�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�офісно-житлово-

�о�центр��на�дві�земельні�діляни�площами

0,0259��а�та�0,3238��а.

2.�По�одити�технічн��до�ментацію�із�земле-

�строю�щодо�поділ��земельної�діляни�пло-

щею� 0,3090� �а� (адастровий� номер

8000000000:78:153:0001)�на�в�л.�Маршала

Малиновсьо�о,�8�та�8-а�в�Оболонсьом��райо-

ні�м.�Києва�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СОТО»�для�влашт�вання

спортивних�та�і�рових�майданчиів�і�причал�

з�човновою�станцією�на�дві�земельні�діляни

площами�0,2921��а�та�0,0169��а�(справа�А-

21920).

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про погодження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки на бульв. Лесі Українки, 7'9 

у Печерському районі м. Києва ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «ПОЗНЯКИ'ЖИЛ'БУД» для будівництва 

житлового будинку із комплексом об’єктів 
громадського обслуговування 

та критими автостоянками
Рішення Київської міської ради № 637/637 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 79'1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про орен'
ду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких зако'
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 части'
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання ПРИ'
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЗНЯКИ'ЖИЛ'БУД» від 15.06.2015 № К'24917 та технічну докумен'
тацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�технічн��до�ментацію�із�земле-

�строю�щодо�поділ��земельної�діляни�пло-

щею� 1,7035� �а� (адастровий� номер

8000000000:82:036:0056)�на�б�льв.�Лесі�Ура-

їни,�7-9���Печерсьом��районі�м.�Києва�ПРИ-

ВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ПО-

ЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»�для�б�дівництва�житлово-

�о�б�дин��із�омплесом�об’єтів��ромадсьо-

�о�обсл��ов�вання�та�ритими�автостоянами

на�три�земельні�діляни�площами�1,0332��а,

0,5063��а�та�0,1640��а�(ате�орія�земель —

землі�житлової�та��ромадсьої�заб�дови,�спра-

ва�А-21835).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

приватному акціонерному товариству «ОТІС» 
на вул. Чистяківській, 32 у Святошинському районі м. Києва 

для обслуговування та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості
Рішення Київської міської ради № 641/641 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'
мельної ділянки приватному акціонерному товариству «ОТІС» на вул. Чистяківській, 32 у Святошинському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Зако'
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер'
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само'
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

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

ляни�приватном��аціонерном��товариств�

«ОТІС»�на�в�л.�Чистяівсьій,�32���Святошинсьо-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�4,50

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

риторіальної��ромади�міста�Києва)�в�оренд�

на�10�роів�для�обсл��ов�вання�та�еспл�ата-

ції�основних,�підсобних�і�допоміжних�б�дівель

та�спор�д�підприємств�переробної,�машино-

б�дівної�та�іншої�промисловості�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато�до�рішення)�(К-23132).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Міністерству оборони України на вул. Бориспільській 
у Дарницькому районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування 
адміністративно'господарських будівель і споруд 

військового містечка № 87
Рішення Київської міської ради № 646/646 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'
мельної ділянки Міністерству оборони України на вул. Бориспільській у Дарницькому районі м. Києва та до'
дані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 розділу II «Прикінце'
ві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

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

ляни�Міністерств��оборони�Ураїни�на�в�л.

Бориспільсьій���Дарницьом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�40,70��а�(земельна

діляна�державної�власності)�в�постійне�орис-

т�вання�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�ад-

міністративно-�осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�війсьово�о�містеча�№ 87�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато�до�рішення)�(К-24835).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«РІВ’ЄРА» договору оренди земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування торговельного комплексу на вул. Сиваській, 1'а

у Дніпровському районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 756/756 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем'
лі», 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 са'
моврядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «РІВ’ЄРА» від
08.07.2014 № КОП'0220 та від 01.12.2014 № 112/2014, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�роів�до�овір�оренди�зе-

мельної�діляни�від�23.09.2004�№ 66-6-00192

площею� 0,1745� �а� (адастровий� номер

8000000000:66:048:0055),��ладений�між�Київ-

сьою�місьою�радою�та�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�«РІВ’ЄРА»�для�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�павільйон�-слад��на

в�л.�Сивасьій,�1���Дніпровсьом��районі�

м.�Києва�(справа�№�А-21154).

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

ної�діляни�від�23.09.2004�№ 66-6-00192,�а�са-

ме:

— слова�«для�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�павільйон�-слад�»�замінити�словами�«для

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно-

�о�омплес�»���відповідних�відмінах;

— слова�та�цифри�«в�л.�Сивасьа,�1»�заміни-

ти�словами�та�цифрами�«в�л.�Сивасьа,�1-а».

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

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�діляни�від�23.09.2004�№ 66-6-00192,�під-

ля�ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

онодавства.

4.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«РІВ’ЄРА»:

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

т��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації)�до�менти,�визначені�зао-

нодавством,�для��ладання�додатової���оди

про�поновлення�та�внесення�змін�до�до�овор�

оренди�земельної�діляни�від�23.09.2004�№ 66-

6-00192.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

4.3.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах

Департамент��земельних�рес�рсів�вионавчо-

�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�від�18.02.2016

№ 057041-3057�та�Департамент��містоб�д�-

вання�та�архітет�ри�вионавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації)�від�29.01.2016�№ 1232/0/12-

4/19-16.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання згоди 
на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУБІН» 

на вул. Межигірській, 46/24 у Подільському районі м. Києва 
для обслуговування та експлуатації 

овочевого магазину
Рішення Київської міської ради № 813/813 від 21 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою що'
до поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУБІН» на вул. Межигірській,
46/24 у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 79'1 Земельного кодексу
України, статтею 56 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких за'
конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Надати�з�од��на�розроблення�технічної

до�ментації�із�земле�строю�щодо�поділ��зе-

мельної�діляни�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«РУБІН»�на�в�л.�Ме-

жи�ірсьій,�46/24���Подільсьом��районі�

м.�Києва�площею�0,0948��а�(земельна�ділян-

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

мади�міста�Києва),�яа�переб�ває�в�оренді

ТОВАРИСТВА�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«РУБІН»�на�підставі�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�від�12.06.2000�№ 85-6-00004,

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

(К-26350).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання 
договору оренди земельної ділянки 

від 20.07.2007 № 79'6'00522, 
укладеного між Київською міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю 
«КОМПАНІЯ «НОВИЙ ДІМ» на підставі рішення 

Київської міської ради 
від 15.03.2007 № 307/968

Рішення Київської міської ради № 880/880 від 28 липня 2016 року
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Земельного кодексу Укра'

їни, статтею 31 Закону України «Про оренду землі», статтею 188 Господарського кодексу України та статтею
416 Цивільного кодексу України, пунктами 8.4, 11.4 договору оренди земельної ділянки від 20.07.2007 № 79'
6'00522 та тим, що товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «НОВИЙ ДІМ» не виконано умов
пункту 8.4 договору оренди, а саме: не завершено забудову земельної ділянки в строки, встановлені проект'
ною документацією на будівництво, затвердженою в установленому порядку, але не пізніше ніж через три ро'
ки з моменту державної реєстрації договору, земельна ділянка використовується не за цільовим призначен'
ням, враховуючи численні звернення громадськості, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�до�овір�оренди�земельної�ді-

ляни�від�20.07.2007�№ 79-6-00522�(адастро-

вий�номер�8000000000:79:130:0030)�площею

3,047��а,��ладений�між�Київсьою�місьою�ра-

дою�та�товариством�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«КОМПАНІЯ�«НОВИЙ�ДІМ»�на�підставі�рі-

шення�Київсьої�місьої�ради�від�15.03.2007

№ 307/968�«Про�передач��товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�«КОМПАНІЯ�«НОВИЙ

ДІМ»�земельної�діляни�для�б�дівництва,�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

����пров.�Феофанівсьом�,�14-б���Голосіїв-

сьом��районі�м.�Києва».

2.�Вионавчом��ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьій�місьій�державній�адміністрації):

2.1.�Вчинити�відповідні�дії�для�зняття�з�реєс-

трації�до�овор��оренди�земельної�діляни�від

20.07.2007�№ 79-6-00522,��ладено�о�між�Ки-

ївсьою�місьою�радою�та�товариством�з�об-

меженою�відповідальністю�«КОМПАНІЯ�«НО-

ВИЙ�ДІМ».

2.2.�Проінформ�вати�товариство�з�обме-

женою�відповідальністю�«КОМПАНІЯ�«НОВИЙ

ДІМ»�про�прийняття�цьо�о�рішення�та�про�те,

що�право�на�заб�дов��земельної�діляни�ре-

аліз�ється�лише�її�власниом�або�орист�ва-

чем.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВИРОБНИЧО'КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «СТОЛИЦЯ» 

для експлуатації та обслуговування торговельного комплексу 
у пров. Політехнічному, 3'к у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 749/749 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен'

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас'
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз'
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�що-

до�відведення�земельної�діляни�ТОВАРИ-

СТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА�ФІРМА�«СТО-

ЛИЦЯ»�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання

тор�овельно�о�омплес����пров.�Політех-

нічном�,�3-���Шевченівсьом��районі�

м.�Києва�(ате�орія�земель —�землі�житло-

вої�та��ромадсьої�заб�дови,�заява�ДЦ�від

09.02.2016�№ 01104-000201612-014,�спра-

ва�Д-7054).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ВИРОБНИЧО-КОМЕР-

ЦІЙНА�ФІРМА�«СТОЛИЦЯ»,�за��мови�вионан-

ня�п�нт��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�10�ро-

ів�земельн��ділян��площею�0,0500��а�(адас-

тровий�номер�8000000000:88:169:0105,�витя�

з�Державно�о�земельно�о�адастр��про�зе-

мельн��ділян��НВ-8000146102014)�для�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о�ом-

плес����пров.�Політехнічном�,�3-���Шевчен-

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

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

єва���зв’яз��з�наб�ттям�права�власності�на

майно�(свідоцтво�про�право�власності�від

03.07.2014).

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА�ФІР-

МА�«СТОЛИЦЯ»:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

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

одес��Ураїни.

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

т��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації)�до�менти,�визначені�зао-

нодавством,�необхідні�для��ладання�до�ово-

р��оренди�земельної�діляни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

��межах�земельної�діляни.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд�.

3.5.�У�разі�необхідності�проведення�реон-

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

лення�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до-

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

м��заонодавством�Ураїни.

3.6.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах

Департамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри

від�07.11.2014�№ 10812/0/12-21/19-14,�Голов-

но�о��правління�Держзема�ентства���м.�Києві

від�01.12.2014�№ 19-26-0.3-6665/2-14.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�вио-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про визнання 
рішення Київської міської ради 
від 22 січня 2015 року № 26/891 

«Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди» таким, що втратило
чинність

Рішення Київської міської ради № 886/886 від 28 липня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про оренду майна

територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 ро'
ку № 415/1280, враховуючи неукладення договору оренди майна територіальної громади міста Києва на ви'
конання рішення Київської міської ради та з метою ефективного використання нерухомого майна терито'
ріальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Рішення�Київсьої�місьої�ради�від�22�січ-

ня�2015�ро��№ 26/891�«Про�передач��в�орен-

д��нежитлових�приміщень�ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�єди-

ном��претендент��на�право�оренди»�визнати

таим,�що�втратило�чинність.

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному 

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 884/884 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:

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�28.07.2016�№ 884/884

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

ня�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди�з�ідно�з�додатом�до�цьо�о�рі-

шення.

2.�Оболонсьій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації��ласти�в��становленом�

поряд��до�овір�оренди�нежитлових�приміщень

ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�з�ідно�з�п�нтом�1�цьо�о�рішення.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про визнання рішення Київської міської ради 
від 17 лютого 2015 року № 88/953 «Про передачу в оренду 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної
громади міста Києва єдиному претенденту на право оренди» 

таким, що втратило чинність
Рішення Київської міської ради № 887/887 від 28 липня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про оренду майна
територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 ро'
ку № 415/1280, враховуючи неукладення договору оренди майна територіальної громади міста Києва на ви'
конання рішення Київської міської ради та з метою ефективного використання нерухомого майна терито'
ріальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Рішення�Київсьої�місьої�ради�від�17�лю-

то�о�2015�ро��№ 88/953�«Про�передач��в�орен-

д��нежитлових�приміщень�ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�єди-

ном��претендент��на�право�оренди»�визнати

таим,�що�втратило�чинність.

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному 

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 888/888 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��нежитлові�приміщен-

ня�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�з�ідно�з�додатом�до�цьо�о�рішен-

ня.

2.�Департамент��ом�нальної�власності�

м.�Києва�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністра-

ції)��ласти�в��становленом��поряд��до�овір

оренди�нежитлових�приміщень�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�ідно�з�п�нтом�1�цьо�о�рішення.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному 

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 885/885 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��нежитлові�приміщен-

ня�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди�з�ідно�з�додатом�до�цьо�о�рі-

шення.

2.�Дніпровсьій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації��ласти�в��становленом�

поряд��до�овір�оренди�нежитлових�приміщень

ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�з�ідно�з�п�нтом�1�цьо�о�рішення.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

№
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 " ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
1. "ДИТЯЧО"ЮНАЦЬКА

СПОРТИВНА ШКОЛА
ТАНЦЮВАЛЬНИХ ВИДІВ
СПОРТУ "СУПАДАНС" 
Форма власності " приватна 
Форма фінансування "
госпрозрахункова

ВУЛ.
ВИШГОРОДСЬКА,
42/1 Оболонський
район, 
Нежилий будинок
(капітальний) 
(ЗНЗ № 16) 
Загальна площа "
5238,0 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО"
СПОРТИВНОГО ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО
СПРЯМОВАНА НА ОРГАНІЗАЦІЮ
ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ 
(погодинно) 
3 поверх 
Площа " 231,4 кв. м

3 % 
4 години 
на тиждень
у будні дні:
Вт. 
15:00 " 16:00
16:30 " 17:30
Чт. 
15:00 " 16:00
16:30 " 17:30

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 " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВАРТАН" 
Форма власності " приватна 
Форма господарювання "
госпрозрахункова 
Код ЄДРПОУ " 39035224

вул. Мате Залки, 6, літ.
А 
Оболонський район 
Нежиле приміщення 
Адміністративне 
Загальна площа " 
1501, 00 кв. м

Фізкультурно"спортивний
заклад, діяльність якого
спрямована на організацію та
проведення занять різними
видами спорту 
1, 2 поверхи 
площа " 741,30 кв. м

3 % 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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"
1. ФІЗИЧНА ОСОБА "

ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛАЙ
ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Форма власності " приватна 
Форма фінансування "
госпрозрахункова 
(ІПН 2518509512)

ІВАНА
МИКОЛАЙЧУКА
(СЕРАФИМОВИЧА)
ВУЛ., 15"А 
Дніпровський район 
Нежитловий будинок " 
2"поверховий 
Площа " 1534,88 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ФІРМОВОГО
МАГАЗИНУ ВІТЧИЗНЯНИХ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ"
ТОВАРОВИРОБНИКІВ, КРІМ ТИХ,
ЩО ВИРОБЛЯЮТЬ ТОВАРИ
ПІДАКЦИЗНОЇ ГРУПИ 
1 поверх 
Площа " 267,80 кв. м

6 % 2 роки
364 дні

Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�28.07.2016�№ 885/885

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�28.07.2016�№ 888/888

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 894/894 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�додатом�до�цьо�о�рішення.

2.�Дніпровсьій�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�нтом�1�цьо�о�рішен-

ня.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу у безоплатне користування (позичку) релігійній
громаді Української греко'католицької церкви парафії Святого

Миколая Чудотворця на Аскольдовій могилі у Печерському
районі м. Києва Склепу (Хрестовоздвиженської каплиці)

Рішення Київської міської ради № 891/891 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327, 827 — 829, 833 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про свободу совісті та релігійні організа'
ції», враховуючи звернення релігійної громади Української греко'католицької церкви парафії Святого Ми'
колая Чудотворця на Аскольдовій могилі у Печерському районі м. Києва від 29.01.2016 № 2, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�28.07.2016�№ 894/894

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
оренд"
ної
плати 
у %

Строк,
на який
уклада"
ється
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1. ДНІПРОВСЬКЕ РАЙОННЕ
ВІДДІЛЕННЯ СПІЛКИ
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ
М. КИЄВА 
Форма власності " приватна 
Форма фінансування "
госпрозрахункова

ДАРНИЦЬКИЙ
БУЛЬВАР, 23 
Дніпровський район, 
НБк " 2"поверховий, 
Площа " 1508,90 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ
БЕЗКОШТОВНУ СОЦІАЛЬНУ
ДОПОМОГУ ОСОБАМ"
УЧАСНИКАМ АТО, ЯКЩО
ОРЕНДОВАНА ПЛОЩА СТАНОВИТЬ
ДО 100 КВ. М ТА НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ
ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
(статутна діяльність)
1 поверх 
Площа " 100,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ
БЕЗКОШТОВНУ СОЦІАЛЬНУ
ДОПОМОГУ ОСОБАМ"
УЧАСНИКАМ АТО НА ПЛОЩІ, ЩО
НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ
ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І
СТАНОВИТЬ ПОНАД 100 КВ. М 
(статутна діяльність)
1 поверх 
Площа " 12,70 кв. м 
Загальна площа " 112,70 кв. м

1 грн 
на рік

7 %

2 роки
364 дні

Київський міський голова В. Кличко

1.�Передати���безоплатне�орист�вання�(по-

зич�)�на�стро�2�рои�364�дні�релі�ійній��ро-

маді�Ураїнсьої��рео-атолицьої�церви�па-

рафії�Свято�о�Миолая�Ч�дотворця�на�Асоль-

довій�мо�илі���Печерсьом��районі�м.�Києва

Слеп�(Хрестовоздвиженсьої�аплиці)�пло-

щею�35�в.�м,�розташований�на�території�пар-

��«Асольдова�мо�ила»,�яий�належать�до�о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�та�заріплений�на�праві��осподар-

сьо�о�відання�за�ом�нальним�підприємством

по��триманню�зелених�насаджень�Печерсьо-

�о�район��м.�Києва.

2.�Встановити,�що�релі�ійна��ромада�Ура-

їнсьої��рео-атолицьої�церви�парафії�Свя-

то�о�Миолая�Ч�дотворця�на�Асольдовій�мо-

�илі���Печерсьом��районі�м.�Києва�здійс-

нює�всі�дії�щодо�ефетивно�о�виористання

та�збереження�майна�ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва,�зазна-

чено�о���п�нті�1�цьо�о�рішення,�рім�відч�-

ження�та�передачі���орист�вання�третім�осо-

бам.

3.�Ком�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Печерсьо�о�район��

м.�Києва�в��становленом��поряд���ласти�з

релі�ійною��ромадою�Ураїнсьої��рео-атолиць-

ої�церви�парафії�Свято�о�Миолая�Ч�дотвор-

ця�на�Асольдовій�мо�илі���Печерсьом��райо-

ні�м.�Києва�до�овір�безоплатно�о�орист�ван-

ня�(позичи),�передати�майно,�зазначене��

п�нті�1�цьо�о�рішення,�опію�до�овор��та�а-

та�приймання-передачі�надати�до�Департа-

мент��ом�нальної�власності�м.�Києва�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації).

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання земельної ділянки спеціалізованій школі 
I — III ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови

Деснянського району м. Києва для експлуатації 
та обслуговування навчального закладу 

на вул. Оноре де Бальзака, 8'г у Деснянському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 899/899 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 79'1, 83, 92, 116, 123, 124, 186 Земельного кодексу України, статті 35 Закону України

«Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме'
жування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 10.09.2015 № 958/1822 «Про інвента'
ризацію земель міста Києва», враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельно'
му кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.05.2016 № НВ'8000300012016),
право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в Державному реєс'
трі речових прав на нерухоме майно, що підтверджується інформаційною довідкою від 07.06.2016 № 60854082
(номер запису про право власності 14853856 від 02.06.2016), та розглянувши технічну документацію із земле'
устрою щодо інвентаризації земель комунальної власності та заяву спеціалізованої школи I — III ступенів
№ 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва від 21.06.2016 № 01065'
000214395'014, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�спеціалізованій�шолі�I —�III�ст�пе-

нів�№ 264�з�по�либленим�вивченням�ан�лій-

сьої�мови�Деснянсьо�о�район��міста�Києва,

за��мови�вионання�п�нт��2�цьо�о�рішення,�в

постійне�орист�вання�земельн��ділян��пло-

щею� 2,2689� �а� (адастровий� номер

8000000000:62:002:0018,�витя��з�Державно�о

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

№�НВ-8000300012016)�для�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�навчально�о�залад��на�в�л.�Оно-

ре�де�Бальзаа,�8-����Деснянсьом��районі�м.

Києва�за�рах�но�земель�ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва���зв’яз-

��із�заріпленням�майна�на�праві�оперативно-

�о��правління�(розпорядження�Деснянсьої

районної���місті�Києві�державної�адміністрації

від�25.05.2011�№ 363�та�розпорядження�Дес-

нянсьої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

ністрації�від�29.03.2012�№ 150�«Про�внесення

змін�та�доповнень�до�розпорядження�Деснян-

сьої�районної���місті�Києві�державної�адмініс-

трації�від�25.05.2011�№ 363�«Про�заріплення

майна»)�(ате�орія�земель —�землі�житлової�та

�ромадсьої�заб�дови,�заява�ДЦ�від�21.06.2016

№ 01065-000214395-014,�справа�А-22482).

2.�Спеціалізованій�шолі�I —�III�ст�пенів�№ 264

з�по�либленим�вивченням�ан�лійсьої�мови

Деснянсьо�о�район��міста�Києва:

2.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

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

с��Ураїни.

2.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд�.

2.3.�Питання�пайової��часті�та��ладення

з�Департаментом�еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�до-

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

��та�випадах,�встановлених�заонодав-

ством.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

2.5.�У�разі�необхідності�проведення�реон-

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

лення�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до-

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

м��заонодавством�Ураїни.

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

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

діляною���поряд�,�встановленом��Заоном

Ураїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

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

2.7.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах

Департамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри

від�01.04.2016�№ 4427/0/12/19-16,�Головно-

�о��правління�Держ�еоадастр����м.�Києві�від

12.04.2016�№ 177/41-16.

3.�Попередити�землеорист�вача,�що�пра-

во�орист�вання�земельною�діляною�може

б�ти�припинено�відповідно�до�вимо��статей

141,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання 
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування 
адміністративних будинків на вул. Стрілецькій, 12, 14, 16 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 896/896 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 92, 117, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши за'
яву ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ»
від 30.03.2016 № 01321'000205944'014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному зе'
мельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.05.2015 № НВ'
8000176012015) та право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в
установленому порядку (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав
та їх обтяжень від 23.12.2015 № 50669817), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�ом�нальном��підприємств�

«Генеральна�диреція�Київсьої�місьої�ради�з

обсл��ов�вання�іноземних�представництв»�пра-

во�постійно�о�орист�вання�земельною�ділян-

ою�площею�0,3582��а�(адастровий�номер

8000000000:91:173:0002)�на�в�л.�Стрілецьій,

12,�14,�16���Шевченівсьом��районі�м.�Києва,

наданою�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання

адміністративних�б�динів�відповідно�до�п�н-

т��11�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�15.04.2004

№ 183/1393�«Про�надання�і�вил�чення�земель-

них�діляно�та�припинення�права�орист�ван-

ня�землею»,�право�орист�вання�яою�посвід-

чено�державним�атом�на�право�постійно�о�о-

рист�вання�земельною�діляною�від�16.02.2005

№ 01-9-00032.

2.�Земельн��ділян��(адастровий�номер

8000000000:91:173:0002)�ом�нальної�власно-

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

том�приймання-передачі�передати�до�земель

державної�власності.

3.�Надати�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ

«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ

ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»,�за��мови�ви-

онання�п�нт��3�цьо�о�рішення,�в�постійне�о-

рист�вання�земельн��ділян��площею�0,3582��а

(адастровий�номер�8000000000:91:173:0002)

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�адмініс-

тративних�б�динів�на�в�л.�Стрілецьій,�12,�14,

16���Шевченівсьом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�(ате�орія�земель —�землі

житлової�та��ромадсьої�заб�дови,�заява�ДЦ

від�30.03.2016�№ 01321-000205944-014,�спра-

ва�А-22298).

4.�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕНЕ-

РАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ІНО-

ЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»:

4.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

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

одес��Ураїни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

��межах�земельної�діляни.

4.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд�.

4.4.�У�разі�необхідності�проведення�реон-

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

лення�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�-

ментації�та�питання�пайової��часті�виріш�вати

в�поряд�,�визначеном��заонодавством�Ура-

їни.

4.5.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєс-

трації�права�постійно�о�орист�вання�земель-

ною�діляною���поряд�,�встановленом��За-

оном�Ураїни�«Про�державн��реєстрацію�ре-

чових�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтя-

жень».

5.�Попередити�землеорист�вача,�що�пра-

во�орист�вання�земельною�діляною�може

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

Земельно�о�одес��Ураїни.

6.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу

із залучення інвестора до будівництва громадського 
(рекреаційного) комплексу з центром дозвілля

для дітей та молоді на вул. Миколи Юнкерова, 71 
в Оболонському районі

Розпорядження № 747 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, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі%
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно%транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен%
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протокол від 01 квітня 2016 року № 82/2016), з метою підвищення ефективності залучення
інвесторів:

1.�Затвердити�перелі��об’є�тів,�я�і�потреб�-

ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київ-

сь�е�інвестиційне�а�ентство»�замовни�ом�ре-

алізації�прое�т��та�замовни�ом�під�отовчих�(пе-

редінвестиційних)�робіт�для�проведення�інвес-

тиційно�о��он��рс��із�зал�чення�інвестора�до

б�дівництва��ромадсь�о�о�(ре�реаційно�о)��ом-

пле�с��з�центром�дозвілля�для�дітей�та�моло-

ді�на�в�л.�Ми�оли�Юн�ерова,�71�в�Оболонсь�о-

м��районі.

3.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвести-

ційне�а�ентство»�вжити�всі�необхідні�дії,�пов’я-

зані�з�ви�онанням�ф�н�цій�замовни�а�під�о-

товчих�(передінвестиційних)�робіт�для�прове-

дення�інвестиційно�о��он��рс��із�зал�чення�ін-

вестора�до�б�дівництва��ромадсь�о�о�(ре�ре-

аційно�о)��омпле�с��з�центром�дозвілля�для

дітей�та�молоді�на�в�л.�Ми�оли�Юн�ерова,�71

в�Оболонсь�ом��районі,�зо�рема:

3.1.�Спільно�з�Оболонсь�ою�районною�в�міс-

ті�Києві�державною�адміністрацією�забезпе-

чити�проведення�в��становленом��за�онодав-

ством�У�раїни�поряд���технічної�інвентариза-

ції�об’є�тів�на�в�л.�Ми�оли�Юн�ерова,�71�в�Обо-

лонсь�ом��районі,�я�і�належать�до��ом�наль-

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

єва,�передані�до�сфери��правління�Оболон-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації�та�за�ріплені�на�праві��осподарсь�о�о

відання�за��ом�нальним�підприємством�«Ке-

р�юча��омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о

фонд��Оболонсь�о�о�район��м.�Києва».

3.2.�Спільно�з�Оболонсь�ою�районною�в�міс-

ті�Києві�державною�адміністрацією�забезпе-

чити�проведення�в�поряд��,�встановленом��за-

�онодавством�У�раїни�з�питань�оцін�и�майна,

майнових�прав�та�професійної�оціночної�діяль-

ності,�незалежної�оцін�и�об’є�тів�на�в�л.�Ми�о-

ли�Юн�ерова,�71�в�Оболонсь�ом��районі,�я�і

належать�до��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва,�передані�до�сфе-

ри��правління�Оболонсь�ої�районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації�та�за�ріплені�на

праві��осподарсь�о�о�відання�за��ом�нальним

підприємством�«Кер�юча��омпанія�з�обсл��о-

в�вання�житлово�о�фонд��Оболонсь�о�о�райо-

н��м.�Києва»,�та�реценз�вання�звіт��про�та��

оцін��.

3.3.�Надати�в��становленом��поряд���до��-

менти�(матеріали)�під�отовлені�відповідно�до

підп�н�тів�3.1�та�3.2�цьо�о�п�н�т�,�до�Департа-

мент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�для�під�отов�и�про-

е�т��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради,�передба-

чено�о�п�н�том�4�цьо�о�розпорядження.

4.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

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

тамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Обо-

лонсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�ад-

міністрації�на�основі�наданих��ом�нальним�під-

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

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

трації)�«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»�до-

��ментів�(матеріалів)�забезпечити�під�отов��

прое�т��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�на-

дання�дозвол��на�знесення�об’є�тів�на�в�л.�Ми-

�оли�Юн�ерова,�71�в�Оболонсь�ом��районі,�я�і

належать�до��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва,�передані�до�сфе-

ри��правління�Оболонсь�ої�районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації�та�за�ріплені�на

праві��осподарсь�о�о�відання�за��ом�нальним

підприємством�«Кер�юча��омпанія�з�обсл��о-

в�вання�житлово�о�фонд��Оболонсь�о�о�райо-

н��м.�Києва»,�та�винесення�йо�о�на�роз�ляд

Київсь�ої�місь�ої�ради�в��становленом��поряд-

��.

5.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвести-

ційне�а�ентство»:

5.1.�Оформити�право��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою�на�в�л.�Ми�оли�Юн�ерова,�71�в

Оболонсь�ом��районі�відповідно�до�за�оно-

давства�У�раїни.

5.2.�Розробити�орієнтовні�техні�о-е�ономіч-

ні�по�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропо-

зиції�за�об’є�том�інвест�вання,�зазначеним���пе-

релі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�ін-

вестицій,�затвердженом��п�н�том�1�цьо�о�роз-

порядження.

5.3.�По�одити�в��становленом��поряд���орі-

єнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�можли-

ві�передпрое�тні�пропозиції�за�об’є�том�інвес-

т�вання,�зазначеним���перелі���об’є�тів,�я�і

потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�затвердже-

ном��п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�з�Обо-

лонсь�ою�районною�в�місті�Києві�державною

адміністрацією,�Департаментом��ом�нальної

власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації),�Департаментом�містоб�д�-

вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації),�Департаментом�освіти�і�на-

��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації),�Департаментом�земельних�ре-

с�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

�ом�нальним�підприємством�«Кер�юча��омпа-

нія�з�обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Обо-

лонсь�о�о�район��м.�Києва».

5.4.�Надати�по�оджені�орієнтовні�техні�о-

е�ономічні�по�азни�и,�можливі�передпрое�тні

пропозиції�та�пропозиції�до��мов��он��рс��за

об’є�том�інвест�вання,�зазначеним���перелі��

об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�інвестицій,

затвердженом��п�н�том�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,�до�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�для�під-

�отов�и��мов��он��рс�.

6.�Оболонсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації,�Департамент���ом�наль-

ної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації),�Департамент��містоб�д�ван-

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

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

ністрації),�Департамент��освіти�і�на��и,�моло-

ді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації),�Департамент��земельних�рес�рсів�ви-

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

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

нальном��підприємств��«Кер�юча��омпанія�з

обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Оболонсь�о-

�о�район��м.�Києва»�за�запитами��ом�нально-

�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»�на-

давати�необхідні�виснов�и,�по�одження�та�ма-

теріали�для�під�отов�и�орієнтовних�техні�о-

е�ономічних�по�азни�ів�за�об’є�том�інвест�-

вання,�зазначеним���перелі���об’є�тів,�я�і�по-

треб�ють�зал�чення�інвестицій,�затверджено-

м��п�н�том�1�цьо�о�розпорядження.

7.�Постійно�діючій��он��рсній��омісії�по�за-

л�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівниц-

тва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів

житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�неза-

вершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспорт-

ної�інфрастр��т�ри�міста�Києва�в��становле-

ном��поряд���провести�інвестиційний��он��рс

за��мови�прийняття�Київсь�ою�місь�ою�радою

рішення,�зазначено�о�в�п�н�ті�4�цьо�о�розпо-

рядження.

8.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Пліса�Г.�В.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

29.08.2016�№ 747

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Б�дівництво��ромадсь�о�о�(ре�реаційно�о)��омпле�с��з�центром�дозвілля�для�дітей�та�моло-

ді�на�в�л.�Ми�оли�Юн�ерова,�71�в�Оболонсь�ом��районі.
Керівник апарату в. Бондаренко

Про переоформлення ліцензії, 
виданої навчально%виховному комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній 
навчальний заклад «Престиж» при Міжрегіональній 

Академії управління персоналом»
Розпорядження № 759 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)
від 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�№ 199510

��сфері�за�альної�середньої�освіти�(надання

почат�ової�за�альної�освіти,�надання�базової

за�альної�середньої�освіти,�надання�повної�за-

�альної�середньої�освіти),�видан��навчально-

виховном���омпле�с��«Дош�ільний�навчаль-

ний�за�лад�—за�альноосвітній�навчальний�за-

�лад�«Престиж»�при�Міжре�іональній�А�адемії

�правління�персоналом»�(ідентифі�аційний��од

24921459,�місцезнаходження:�02232,�м.�Київ,

б�львар�Ви��рівсь�ий,�13-А)�на�ліцензію�на

право�провадження�освітньої�діяльності���сфе-

рі�за�альної�середньої�освіти.

2.�Ліцензію�серії�АЕ�№ 199510���сфері�за-

�альної�середньої�освіти�(надання�почат�ової�за-

�альної�освіти,�надання�базової�за�альної�се-

редньої�освіти,�надання�повної�за�альної�се-

редньої�освіти),�видан��навчально-�виховном�

�омпле�с��«Дош�ільний�навчальний�за�лад —

за�альноосвітній�навчальний�за�лад�«Престиж»

при�Міжре�іональній�А�адемії��правління�пер-

соналом»,�визнати�недійсною.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�Старостен�о�Г.�В.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 19 липня 2012 року № 1259 «Про будівництво
житлового будинку для працівників КП «Київський 

метрополітен» та ПАТ «Київметробуд» 
на просп. 40%річчя Жовтня у Голосіївському районі 

за програмою доступного житла»
Розпорядження № 744 від 26 серпня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з необхідністю
здійснення фінансування та своєчасного завершення будівництва житлового будинку на просп. 40%річчя
Жовтня, 74 у Голосіївському районі:

Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�19�липня�2012�ро-

���№ 1259�«Про�б�дівництво�житлово�о�б�дин-

���для�працівни�ів�КП�«Київсь�ий�метрополі-

тен»�та�ПАТ�«Київметроб�д»�на�просп.�40-річ-

чя�Жовтня���Голосіївсь�ом��районі�за�про�ра-

мою�дост�пно�о�житла»�та�і�зміни:

1.�У�абзаці�першом��підп�н�т��2.7�п�н�т��2

слова�та�цифри�«до�30�червня�2016�ро��»�за-

мінити�словами�та�цифрами�«до�30�вересня

2016�ро��».

2.�У�абзаці�др��ом��підп�н�т��2.7�п�н�т��2

слова�та�цифри�«з�01�липня�2016�ро��»�замі-

нити�словами�та�цифрами�«з�03�жовтня�2016

ро��».

3.�П�н�т�3�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«3.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�б�дів-

ництва�житлово�о�б�дин���на�просп.�40-річчя

Жовтня,�74���Голосіївсь�ом��районі�б�де�здій-

снюватися�за�рах�но���оштів,�зал�чених���вста-

новленом��за�онодавством�поряд��».

Голова В. Кличко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

30.08.2016�№ 760

СКЛАД
Регіональної ради з питань професійно%технічної освіти у місті Києві

1.�Старостен�о�Ганна�Ві�торівна заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації,��олова�Ре�іональної�ради

2.�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),�заст�пни�

�олови�Ре�іональної�ради

3.�М�сієн�о�Таїсія�Петрівна заст�пни��начальни�а��правління�-�начальни��відділ�

професійної�освіти��правління�професійної�освіти

Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�

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

місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар�Ре�іональної

ради

4.�Аврамен�о�Оль�а�Оле�сіївна �олова�ради�дире�торів�професійно-технічних

навчальних�за�ладів,�дире�тор�державно�о�професійно-

технічно�о�навчально�о�за�лад��"Міжре�іональний

центр�ювелірно�о�мистецтва�м.�Києва"�(за�з�одою)

5.�Антоню��Андрій�Сер�ійович �олова�Федерації�роботодавців�м.�Києва�(за�з�одою)

6.�Ба�ан�Анатолій�Оле�сандрович заст�пни��дире�тора�Департамент�-начальни�

�правління�промисловості�та�інноваційної�політи�и

Департамент�� промисловості� та� розвит��

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

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

7.�Вино�радсь�а�Голда�Єв�еніївна президент��ромадсь�ої�спіл�и�"Національне��ал�зеве

партнерство�в�ле��ій�промисловості�"Фешн��лоб�с

Ю�рейн"�(за�з�одою)

8.�Горбатю��Наталія�Ар�адіївна дире�тор�Київсь�о�о�вищо�о�професійно�о��чилища

швейно�о�та�пер��арсь�о�о�мистецтва�(за�з�одою)

9.�Грибов�В'ячеслав�Анатолійович почесний�член��ромадсь�ої�ор�анізації�"Асоціація

��лінарів�У�раїни",�шеф-��хар�"VD�RestaurantPark"

(за�з�одою)

10.�Громадю��Петро�Іванович дире�тор�Київсь�о�о�вищо�о�професійно�о��чилища

деревооброб�и�(за�з�одою)

11.�Маміна�Оль�а�Володимирівна перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��е�ономі�и

та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

12.�Михальч���Оле�сандр�Іванович дире�тор�Київсь�о�о�професійно�о�енер�етично�о

ліцею�(за�з�одою)

13.�Мірошничен�о�Катерина�Борисівна дире�тор�Навчально-методично�о�центр��професійно-

технічної�освіти���м.�Києві,��олова�Київсь�ої�місь�ої

асоціації�працівни�ів�профтехосвіти�(за�з�одою)

14.�М�дрен�о�Володимир�Оле�сійович начальни��БМУ-2�п�блічно�о�а�ціонерно�о�товариства

"Трест�"Київеле�тромонтаж"�(за�з�одою)

15.�На�онечний�Петро�Семенович дире�тор�Вищо�о�професійно�о��чилища�№�33�

м.�Києва�(за�з�одою)

16.�Осадчий�Оле�сандр�Володимирович �енеральний�дире�тор�Державно�о�підприємства

"Виробниче�об'єднання�"Київприлад",��олова�Ради

дире�торів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�

м.�Києва�(за�з�одою)

17.�Падал�а�Ві�тор�Михайлович� перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��фінансів

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

місь�ої�державної�адміністрації)

18.�Петрович�Василь�Сер�ійович дире�тор�державно�о�навчально�о�за�лад��"Київсь�ий

професійний��оледж�з�посиленою�війсь�овою�та

фізичною�під�отов�ою"�(за�з�одою)

19.�Процен�о�В'ячеслав�Оле�сандрович �олова�правління�від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

"Меридіан"�ім.�С.П.�Корольова�(за�з�одою)

20.�Соя�Віталій�Васильович начальни���правління�праці�та�зайнятості�Департамент�

соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

21.�С�хомлин�Ві�тор�Борисович дире�тор�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��зайнятості�(за

з�одою)

22.�Тесля�Дмитро�Васильович начальни��відділ���адрів�державно�о�підприємства

"Антонов"�(за�з�одою)
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

30.08.2016�№ 760

Положення
про Регіональну раду з питань професійно%технічної освіти 

у місті Києві
1.�Ре�іональна�рада�з�питань�професійно-технічної�освіти���місті�Києві�(далі —�Ре�іональна�ра-

да)�є�постійно�діючим��онс�льтативно-дорадчим�ор�аном�при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),�я�а��творюється�для�здійснення��оор-

динації�діяльності�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�з

метою�визначення�перспе�тивних�напрямів�розвит���професійно-технічної�освіти�в�місті�Києві.

2.�Ре�іональна�рада���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�і�за�онами�У�раїни,�постано-

вами�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тами�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�на�а-

зами�міністерств�та�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�іншими�нормативно-право-

вими�а�тами,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

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

�ож�цим�Положенням.

3.�Основними�завданнями�Ре�іональної�ради�є:

3.1.�Забезпечення��оординації�дій�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�в�том��числі�територі-

альних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,

підприємств,��станов,�ор�анізацій�з�питань,�що�належать�до��омпетенції�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���сфері�професійно-технічної

освіти.

3.2.�Роз�ляд�питань�та�під�отов�а�пропозицій�стосовно:

визначення�перспе�тивних�напрямів�розвит���професійно-технічної�освіти,�обся�ів�ре�іональ-

но�о�замовлення�на�під�отов����валіфі�ованих�робітни�ів,�молодших�спеціалістів�та�напрямів�під-

�отов�и,�перепід�отов�и�та�підвищення��валіфі�ації�робітничих��адрів�з��рах�ванням�реальних

та�перспе�тивних�потреб�рин���праці�міста�Києва,�розроблення�ре�омендацій�щодо��дос�она-

лення�мережі�професійно-технічних�навчальних�за�ладів;

потреб�рин���праці�міста�Києва�на�найближч��та�середню�перспе�тиви�щодо�обся�ів�під�о-

тов�и��валіфі�ованих�робітничих��адрів,�молодших�спеціалістів���професійно-технічних�навчаль-

них�за�ладах�міста�Києва;

розвит���професійно-технічних�навчальних�за�ладів�незалежно�від�форми�власності�на�тери-

торії�міста�Києва;

зміцнення�навчально-матеріальної�бази�професійно-технічних�навчальних�за�ладів�міста�Ки-

єва;

виділення�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями�виробничих�дільниць�і�оплач�ваних

робочих�місць�для�проходження��чнями�професійно-технічних�навчальних�за�ладів�виробни-

чо�о�навчання�та�виробничої�пра�ти�и;

інте�рації�новітніх�техноло�ій�виробництва���навчально-виробничий�процес�професійно-тех-

нічних�навчальних�за�ладів�міста�Києва;

забезпечення�навчально�о�процес����професійно-технічних�навчальних�за�ладах��валіфі�о-

ваними�педа�о�ічними��адрами,�проходження�ними�стаж�вання�на�підприємствах�із�с�часни-

ми�техноло�іями�виробництва,�обладнанням�та�матеріалами;

вирішення�питань�соціально�о�захист���часни�ів�навчально-виховно�о�процес�,�задоволен-

ня�їх���льт�рних�і�освітніх�потреб,�стим�лювання�за�дося�н�ті��спіхи���навчанні�та�праці;

забезпечення�розвит���допрофесійної�та�професійної�під�отов�и��чнів�за�альноосвітніх�на-

вчальних�за�ладів���професійно-технічних�навчальних�за�ладах;

працевлашт�вання�вип�с�ни�ів�професійно-технічних�навчальних�за�ладів.

3.3.�Забезпечення�взаємодії�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�роботодавців�та�професій-

но-технічних�навчальних�за�ладів�міста�Києва�з�питань�під�отов�и�робітничих��адрів,�в�том�

числі���ладанням�відповідних�до�оворів�про�надання�освітніх�посл�����сфері�професійно-техніч-

ної�освіти�із�замовни�ами�робітничих��адрів�та�молодших�спеціалістів.

3.4.�Ви�онання�інших�завдань,�передбачених�розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

4.�Ре�іональна�рада�відповідно�до�по�ладених�на�неї�завдань:

4.1.�Аналіз�є�пра�ти���застос�вання�та�дотримання�за�онів�У�раїни�«Про�освіт�»,�«Про�про-

фесійно-технічн��освіт�»,�інших�за�онів�та�нормативно-правових�а�тів�У�раїни�в�частині,�що�сто-

с�ється�професійно-технічної�освіти.

4.2.�Вивчає�діяльність�професійно-технічних�навчальних�за�ладів,�підприємств,��станов�та

ор�анізацій,�пов’язан��з�під�отов�ою,�перепід�отов�ою�та�підвищенням��валіфі�ації�робітничих

�адрів�і�вносить�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адмі-

ністрації)�відповідні�пропозиції�щодо�вдос�оналення�їх�роботи.

4.3.�Проводить�моніторин��стан��ви�онання�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районними�в�місті�Києві�дер-

жавними�адміністраціями,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями�по�ладених�на�них

завдань�з�питань�про�ноз�вання�обся�ів�та��валіфі�аційної�стр��т�ри�потреби�рин���праці.

4.4.�Бере��часть���розробленні�(опрацюванні)�в��становленом��поряд���прое�тів�норматив-

но-правових�а�тів�з�питань�професійно-технічної�освіти.

4.5.�Сприяє�розвит���між�ал�зево�о,�ре�іонально�о,�міжнародно�о�співробітництва,�обмін�

інформацією�та�досвідом���сфері�професійно-технічної�освіти.

4.6.�Розробляє�пропозиції�щодо�надання�фінансової�підтрим�и�професійно-технічним�на-

вчальним�за�ладам�шляхом�пош����та�зал�ченню�інвесторів,�інших�позабюджетних�джерел�на

розвито��професійної�(професійно-технічної)�освіти,�реалізації�міжнародних�прое�тів.

4.7.�Надає�пропозиції�щодо�визначення�перелі���підприємств�і�ор�анізацій,�я�і�надають��ч-

ням,�сл�хачам�оплач�вані�робочі�місця,�навчально-�виробничі�ділян�и�для�проходження�вироб-

ничо�о�навчання�та�виробничої�пра�ти�и�з��рах�ванням�пропозицій�підприємств-замовни�ів

робітничих��адрів�та�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади.

5.�Ре�іональна�рада�має�право:

5.1.�Одерж�вати�в��становленом��поряд���від�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�в�том��чис-

лі�територіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�само-

вряд�вання,�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�і�ор�анізацій�незалежно�від�форм�власності

та�їх�посадових�осіб�інформацію,�до��менти�та�інші�матеріали,�необхідні�для�ви�онання�по�ла-

дених�на�неї�завдань.

5.2.�Зал�чати�до��часті���своїй�роботі�представни�ів�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�в�то-

м��числі�територіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о

самовряд�вання,�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

Про утворення Регіональної ради з питань 
професійно%технічної освіти у місті Києві

Розпорядження № 760 від 30 серпня 2016 року
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», За%

кону України «Про професійно%технічну освіту», враховуючи підпункт 2 пункту 6 протоколу № 23 засідання
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року, з метою визначення перспективних напрямів розвитку
професійно%технічної освіти в місті Києві:

1.�Утворити�Ре�іональн��рад��з�питань�про-

фесійно-технічної�освіти���місті�Києві�та�за-

твердити�її�с�лад,�що�додається.

2.�Затвердити�Положення�про�Ре�іональн�

рад��з�питань�професійно-технічної�освіти��

місті�Києві,�що�додається.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрацІЇ�Старос-

тен�о�Г.�В.

Голова В. Кличко
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місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�і�ор�анізацій�(за�по�одженням�із�їхніми

�ерівни�ами),�а�та�ож�інших�осіб�(за�з�одою),�для�роз�ляд��питань,�що�належать�до�її��омпе-

тенції.

5.3.�Утворювати���разі�потреби�для�ви�онання�по�ладених�на�Ре�іональн��рад��завдань�по-

стійні�або�тимчасові�робочі��р�пи.

5.4.�Ор�анізов�вати�проведення��онференцій,�семінарів,�нарад�та�інших�заходів.

6.�С�лад�Ре�іональної�ради�затвердж�ється�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�поданням�Департамент��освіти�і�на��и,

молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації).

7.�Ре�іональна�рада��творюється���с�ладі��олови,�заст�пни�а��олови,�се�ретаря�та�членів�Ре-

�іональної�ради,�я�і�бер�ть��часть���її�роботі�на��ромадсь�их�засадах.

8.�Очолює�Ре�іональн��рад���олова,�я�ий�здійснює�за�альне��ерівництво,�визначає�порядо�

роботи�Ре�іональної�ради,��олов�є�на�засіданнях,�представляє�Ре�іональн��рад����відносинах

із�ор�анами�державної�влади,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,��стано-

вами�і�ор�анізаціями.

Заст�пни���олови�Ре�іональної�ради�ви�он�є�повноваження��олови�Ре�іональної�ради���разі

йо�о�відс�тності.

9.�Се�ретар�Ре�іональної�ради:

с�ли�ає�за�дор�ченням��олови�Ре�іональної�ради�засідання;

забезпеч�є�ведення�прото�олів�засідання�Ре�іональної�ради;

забезпеч�є�під�отов���поряд���денно�о�та�матеріалів�до�засідання�Ре�іональної�ради�з��ра-

х�ванням�пропозицій�членів�Ре�іональної�ради;

здійснює�моніторин��стан��реалізації�рішень�Ре�іональної�ради,�ре��лярно�інформ�є��олов�

та�інших�членів�Ре�іональної�ради�з�цих�питань;

забезпеч�є�інформ�вання��ромадсь�ості�про�діяльність�Ре�іональної�ради�і�прийняті�нею�рі-

шення;

ви�он�є�в�межах��омпетенції�дор�чення��олови�Ре�іональної�ради.

10.�Формою�роботи�Ре�іональної�ради�є�засідання,�я�і�проводяться���мір��потреби.�Засідан-

ня�Ре�іональної�ради�с�ли�аються�і�проводяться��оловою�або�заст�пни�ом��олови.�Засідання

Ре�іональної�ради�вважається�правоможним,�я�що�на�ньом��прис�тні�більш�я��половина�її�чле-

нів.

11.�Рішення�Ре�іональної�ради�приймаються�більшістю��олосів�її�членів,�прис�тніх�на�засідан-

ні,�фі�с�ються���прото�олі,�я�ий�підпис�ється��олов�ючим�на�засіданні�та�се�ретарем.�У�разі

рівно�о�розподіл���олосів�вирішальним�є��олос��олов�ючо�о�на�засіданні.

Член�Ре�іональної�ради,�я�ий�не�підтрим�є�рішення,�після��олос�вання�може�ви�ласти���пись-

мовій�формі�свою�о�рем��д�м��,�що�додається�се�ретарем�до�прото�ол��засідання�Ре�іональ-

ної�ради.

Рішення�Ре�іональної�ради�носять�ре�омендаційний�хара�тер�і�надсилаються��сім�членам�Ре-

�іональної�ради,�заінтересованим�ор�анам,�підприємствам,��становам,�ор�анізаціям,�іншим

особам�для�роз�ляд�.

Рішення�Ре�іональної�ради�мож�ть�реалізов�ватися�шляхом�видання�в��становленом��поряд-

���розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації).

12.�Ор�анізаційне,�інформаційне,�матеріально-технічне�забезпечення�діяльності�Ре�іональ-

ної�ради�здійснює�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

Про внесення змін у додаток 1 до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

від 14 серпня 2009 року № 900 «Про впровадження 
світлофорного регулювання та влаштування пристроїв 

примусового зниження швидкості руху транспортних засобів 
на вулицях і дорогах м. Києва»

Розпорядження № 761 від 30 серпня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух», «Про авто%

мобільні дороги», з метою підвищення рівня безпеки та умов руху пішоходів через проїзні частини вулиць і
доріг міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Додато��1�до�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�14�серпня�2009

ро���№ 900�«Про�впровадження�світлофорно-

�о�ре��лювання�та�влашт�вання�пристроїв�при-

м�сово�о�зниження�швид�ості�р�х��транспорт-

них�засобів�на�в�лицях�і�доро�ах�м.�Києва»�(�

реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації)�від�21�листопада�2013�ро��

№ 2122)�після�позиції�85,�доповнити�новою�по-

зицією�86�та�о�о�зміст�:

»

У�з’яз���з�цим�позиції�86-122�додат�а�1�до�розпорядження�вважати�відповідно�позиціями�

87-123.
Голова В. Кличко

86. вул. Генерала Наумова — вул. Підлісна 

«

Про затвердження проектної документації 
за проектом «Удосконалення процесу видалення органічних

сполук і підвищення енергетичної ефективності 
Бортницької станції аерації» (Коригування)

Розпорядження № 762 від 30 серпня 2016 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто%герой Київ», постанови Ка%

бінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне%
ту Міністрів України»:

1.�Затвердити�прое�тн��до��ментацію�за�прое�том�«Удос�оналення�процес��видалення�ор-

�анічних�спол���і�підвищення�енер�етичної�ефе�тивності�Бортниць�ої�станції�аерації»�(Кори��-

вання),�врахов�ючи�е�спертний�звіт�Державно�о�підприємства�«Спеціалізована�державна�е�с-

пертна�ор�анізація —�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�дівельної�е�спертизи»�від�31

березня�2016�ро���№ 00-1948-15/13,�з�та�ими�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

2.�Ви�ористання�передбачених�зведеним

�ошторисним�розрах�н�ом�вартості�б�дівниц-

тва��оштів�на�по�риття�ризи���(з�ПДВ)�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�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�П.�Пан-

телеєва.

Голова В. Кличко

Показники Од. виміру Кількість

Вид будівництва реконструкція

Загальний об'єм аеротенків 15,16,17,18 м3 124800

у тому числі:

секції вивільнення фосфору м3 22750

секції нітрифікації/денітрифікації м3 102048

Концентрація активного мулу в аеротенках мг/дм3 4,5

Концентрація розчинного кисню в аеротенку мг/дм3 2,0

(в режимі нітрифікації)

Витрати повітря в аеротенках Нм3/год 25606

Кількість забруднювальних речовин, що

знімаються:

загальний азот (TN) кг/добу 6860

загальний фосфор кг/добу 3731

Витрата стічних вод, що обробляється аеротенками: максимальна
за годину;

м3/год 8333

максимальна добова м3/добу 200000

Тривалість реконструкції місяць 9,0

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом
на 28.03.2016,

тис. грн 67355,176

у тому числі: будівельні роботи тис. грн 46709,290

устаткування тис. грн 8084,442

інші витрати тис. грн 12561,444

У загальній кошторисній вартості, в тому числі враховано вартість
обладнання, яке прийшло за міжнародною Угодою між

тис. грн 5373,506

Урядом України та Урядом Королівства Данії, що не потребує
фінансування 
Із загальної вартості виконано станом на 01.12 2015, у тому числі:

тис. грн 49508,408

будівельні роботи тис. грн 36092,549

устаткування тис. грн 4283,714

інші витрати тис. грн 9132,145

У виконанні, в тому числі враховано вартість обладнання, яке
прийшло за міжнародною Угодою між Урядом України та Урядом

тис. грн 4283,714

Королівства Данії, що не потребує

фінансування

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Київської міської ради

народних депутатів від 24 жовтня 1991 року № 743 
«Про реєстрацію статуту релігійної громади 

Української Православної Церкви 
на честь Воскресіння Христового 
у Печерському районі м. Києва»
Розпорядження № 776 від 31 серпня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи заяву
настоятеля, Голови парафіяльної ради релігійної громади Української Православної Церкви на честь Вос%
кресіння Христового у Печерському районі м. Києва від 09 гравші 2016 року та протокол парафіяльних зборів
від 21 березня 2016 року № 2:

1.�Унести�до�рішення�ви�онавчо�о��омітет�

Київсь�ої�місь�ої�ради�народних�деп�татів�від

24�жовтня�1991�ро���№ 743�«Про�реєстрацію

стат�т��релі�ійної��ромади�У�раїнсь�ої�Право-

славної�Цер�ви�на�честь�Вос�ресіння�Христо-

во�о���м.�Києва»�та�і�зміни:

��за�олов���рішення�слова�«релі�ійної��ро-

мади�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�на�честь

Вос�ресіння�Христово�о���Печерсь�ом��райо-

ні�м.�Києва»�замінити�словами�«релі�ійної�ор-

�анізації�«Релі�ійної��ромади�У�раїнсь�ої�Пра-

вославної�Цер�ви�на�честь�Вос�ресіння�Хрис-

тово�о�храм��пам’яті�за�иблим�та�ветеранам

Аф�аністан����Печерсь�ом��районі�м.�Києва»;

��те�сті�рішення�слова�«релі�ійної��ромади

У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�на�честь�Вос-

�ресіння�Христово�о���Печерсь�ом��районі

м. Києва»�замінити�словами�«релі�ійної�ор�а-

нізації�«Релі�ійної��ромади�У�раїнсь�ої�Право-

славної�Цер�ви�на�честь�Вос�ресіння�Христо-

во�о�храм��пам’яті�за�иблим�та�ветеранам�Аф-

�аністан����Печерсь�ом��районі�м.�Києва».

2.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі�ійної

�ромади�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�на

честь�Вос�ресіння�Христово�о���Печерсь�ом�

районі�м.�Києва,�зареєстровано�о�рішенням

ви�онавчо�о��омітет��Київсь�ої�місь�ої�ради

народних�деп�татів�від�24�жовтня�1991�ро��

№ 743�(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�17�липня�2012

ро���№ 1231),�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�-

ції,�що�додається.
Голова В. Кличко
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Про проведення заходу «Сімейний фестиваль Family Day» 
в парку культури та відпочинку «Перемога»

Розпорядження № 799 від 1 вересня 2016 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської
ради від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві недер'

жавних масових громадських заходів політичного, культурно'просвітницького, спортивного, видовищного та
іншого характеру», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благо'
устрою міста Києва», враховуючи звернення Дочірнього підприємства з 100% іноземною інвестицією «Бурда'
Україна» від 03 березня 2016 року № 51 та від 03 серпня 2016 року № 139 з метою організації змістовного до'

звілля киян і гостей міста:

1.�Підтримати�ініціатив�Дочірньо�о�підприємства�з

100%�іноземною�інвестицією�«Брда-У�раїна»�щодо�про-

ведення�заход�«Сімейний�фестиваль�Family�Day»�в�пар-

���льтри�та�відпочин��«Перемо�а»�03�вересня�2016

ро��з�10.00�до�20.00.

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за�ор�анізацію,

проведення�та�фінансвання�заход�«Сімейний�фести-

валь�Family�Day»�взяло�на�себе�Дочірнє�підприємство�з

100%�іноземною�інвестицією�«Брда-У�раїна».

3.�Дочірньом�підприємств�з�100%�іноземною�інвес-

тицією�«Брда-У�раїна»:

3.1.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла�острою

міста�Києва,�затверджених�рішенням�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�25��рдня�2008�ро��№ 1051/1051,�під�час�під-

�отов�и,�проведення�заход�«Сімейний�фестиваль�Family

Da»�та�відновлення�поршено�о�бла�острою,�в�том

числі�забезпечити�встановлення�додат�ових�рн,��он-

тейнерів�для�збор�побтових�відходів,�своєчасне�виве-

зення�сміття�та�прибирання�території.

3.2.�Забезпечити�ви�онання�сб’є�тами��осподарю-

вання�на�визначеній�території�вимо��рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�23��рдня�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�тютюнови-

ми�виробами»�під�час�проведення�заход�«Сімейний�фес-

тиваль�Family�Day».

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�по�одити�за�по-

данням�Дочірньо�о�підприємства�з�100%�іноземною�ін-

вестицією�«Брда-У�раїна»�схем�розміщення�об’є�тів

тор�івлі�з�продаж�свенірної�прод�ції,�прод�тів�хар-

чвання,�солодощів,�безал�о�ольних�напоїв.

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

�ласти�на�застпни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�Старостен�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про проведення спортивно'масових змагань із загальної фізичної підготовки
«OPEN Challenge Reebok 2016»

Розпорядження № 800 від 1 вересня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та проведення в Києві не'

державних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно'просвітницького, спортивного, видовищного та ін'
шого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, враховуючи звернення гро'
мадської організації «Кроссфіт'Україна» від 20 квітня 2016 року з метою популяризації та розвитку фізичної культури і спорту у
місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив��ромадсь�ої�ор�анізації�«Кросс-

фіт-У�раїна»�щодо�проведення�в�м.�Києві�03-04�верес-

ня�2016�ро��з�09.00�до�20.00�спортивно-масових�зма-

�ань�із�за�альної�фізичної�під�отов�и�«OPEN�Challenge

Reebok�2016»�(далі —�Захід)�на�Софійсь�ій�площі.

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за�під�отов�

та�проведення�Заход�взяла�на�себе��ромадсь�а�ор�а-

нізація�«Кроссфіт-У�раїна».

3.�Департамент�освіти�і�на�и,�молоді�та�спорт�ви-

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

�ої�державної�адміністрації)�сприяти�вирішенню�ор�ані-

заційних�питань,�пов’язаних�з�проведенням�Заход.

4.�Департамент�охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�а-

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

адміністрації)�забезпечити�чер�вання�бри�ад�е�стреної

(швид�ої)�медичної�допомо�и�під�час�проведення�Захо-

д�за�зверненням�ор�анізатора�Заход.

5.�Просити�Головне�правління�Національної�поліції�

м.�Києві�та�правління�патрльної�поліції��м.�Києві�Де-

партамент�патрльної�поліції�Національної�поліції�У�ра-

їни�забезпечити�охорон��ромадсь�о�о�поряд��під�час

проведення�Заход�з�03-04�вересня�2016�ро��з�09.00�до

20.00�та�02�вересня�2016�ро��з�19.00,�а�04�вересня�2016

ро��до�24.00�на�період�монтаж/демонтаж�сценічних

�онстр�цій�на�Софійсь�ій�площі.

6.�Громадсь�ій�ор�анізації�«Кроссфіт-У�раїна»�забез-

печити�дотримання�Правил�бла�острою�міста�Києва,

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

�рдня�2008�ро��№ 1051/1051,�під�час�під�отов�и�та

проведення�Заход�і�відновлення�поршено�о�бла�ост-

рою��зв’яз��з�встановленням��онстр�цій�з�02�верес-

ня�з�19.00�та�їх�демонтаж�04�вересня�2016�ро��до�24.00

на�Софійсь�ій�площі.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�застпни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�Старостен�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про прокладання теплової мережі на вул. Лісній з підключенням до теплових
мереж існуючої котельні на вул. Лісній, 28 в Оболонському районі

Розпорядження № 768 від 31 серпня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудів'

ної діяльності», з метою забезпечення житлових будинків та об’єктів іншого призначення на вул. Лісній в Оболонському районі теп'
ловою енергією:

1.�Здійснити�про�ладання�теплової�мережі�на�вл.�Ліс-

ній�з�під�люченням�до�теплових�мереж�існючої��отель-

ні�на�вл.�Лісній,�28�в�Оболонсь�ом�районі.

2.�Визначити��омнальне�підприємство�з�тримання�та

е�сплатації�житлово�о�фонд�спеціально�о�призначення

«Спецжитлофонд»�(далі —�КП�«Спецжитлофонд»)�замов-

ни�ом�робіт,�зазначених��пн�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�КП�«Спецжитлофонд»��встановленом�поряд�:

3.1.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�твання�об’є�та.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвердження�про-

е�тної�до�ментації.

3.3.�Визначити��енеральн�прое�тн�та��енеральн�під-

рядн�бдівельн�ор�анізації�для�ви�онання�робіт,�зазна-

чених��пн�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�онодавства

щодо�поряд��ви�онання�бдівельних�робіт.

3.5.�Ви�онати�роботи�відповідно�до�Правил�бла�ост-

рою�міста�Києва,�затверджених�рішенням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�25��рдня�2008�ро��№ 1051/1051.

3.6.�Під�час��ладання�до�овор�підряд�на�про�ла-

дання�теплової�мережі,�зазначеної��пн�ті�1�цьо�о�роз-

порядження,�передбачити�мови�щодо�надання�підряд-

ною�ор�анізацією��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

новити��арантійні�стро�и�е�сплатації�об’є�та.

4.�Взяти�до�відома,�що�фінансвання�робіт,�зазначених

�пн�ті�1�цьо�о�розпорядження,�в�2016�році�бде�здій-

снюватися�в�межах�по�азни�ів,�передбачених�Про�рамою

е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит��м.�Києва�на�2016�рі�.

5.�Департамент�бдівництва�та�житлово�о�забезпечен-

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

�ої�державної�адміністрації)�надати��встановленом�поряд-

��до�Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о

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

адміністрації)�інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,

зазначених��пн�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�Про�рами�е�о-

номічно�о�і�соціально�о�розвит��м.�Києва�на�2017�рі�.

6.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�робіт�та�прий-

няття�об’є�та�в�е�сплатацію�майно�в�становленом�по-

ряд��зараховється�до��омнальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�застпни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�Спасиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â
îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 23,15 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó ¹ 8 íà âóë. Ñð³áíîê³ëüñüê³é, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ îïîðíîãî ïóíêòó äëÿ åëåêòðî-
ìåõàí³ê³â ç ðåìîíòó òà òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ë³ôò³â (³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàé-
íà),òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè.Âàð-
ò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè —476 100,00 ãðí.Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 5 951,25 ãðí áåç ÏÄÂ.

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 21,10 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó ¹ 9 íà âóë. Çäîëáóí³âñüê³é, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ îïîðíîãî ïóíêòó äëÿ åëåê-
òðîìåõàí³ê³â ç ðåìîíòó òà òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ë³ôò³â (³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìî-
ãî ìàéíà), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà
îðåíäè.Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè —408 700,00 ãðí.Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 5 108,75 ãðí
áåç ÏÄÂ.

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 40,80 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ ãîñ-
ïîäàð÷îãî áëîêó íà âóë. Ðåâóöüêîãî, 13-Á, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿêå çä³éñíþº
ä³ÿëüí³ñòü ïî îáñëóãîâóâàííþ æèòëîâîãî ôîíäó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà
ñòàíîâèòü 6% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 708 970,00 ãðí. Îðåíäíà
ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 3 544,85 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöü-
êîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàé-
íî â îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèé-
ìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà
îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,

ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 32,70 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1-4 ïîâåðõàõ Ñïåö³àë³çîâàíî¿

øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 291 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³íîçåìíî¿ ìîâè Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà

âóë. Òðîñòÿíåöüê³é, 19, ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ êóðñ³â ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè (³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà),

òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè.Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè —

606 000,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü 7 575,00 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ

íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ

äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114

àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,
ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 91,64 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1-2 ïîâåðõàõ Ñïåö³àë³çîâàíî¿
øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 302 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ïðåäìåò³â õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî öèêëó Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Äåêàáðèñò³â, 8-À, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü
ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 3 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 1 661 710,00 ãðí. Îðåíäíà
ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü 4 154,28 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå
øîñå, 168-Ê).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó
³íôîðìàö³þ ÌÎÆÍÀ îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

TOB "Êîìôîðòíà Îñåëÿ"

³íôîðìóº ìåøêàíö³â êîìïëåêñó "Park Avenue VIP", ïð-ò 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 58, 58À, 60, 62

Ó çâ'ÿçêó ç³ çì³íàìè âàðòîñò³ ãàçó, ï³äâèùóºòüñÿ âàðò³ñòü ïîñëóã ç îïàëåííÿ Âàøèõ ïîìåøêàíü òà ïîñ-

ëóã ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ. Ðîçðàõóíêîâà âàðò³ñòü ïîñëóã, ïîäàíà íà çàòâåðäæåííÿ â ÊÌÄÀ, ñêëàäàº: 

Ïîñëóãè îïàëåííÿ äëÿ æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü— 1 365,29 ãðí çà 1 Ãêàë. äëÿ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü —

1 515,88 ãðí çà 1 Ãêàë.

Ïîñëóãè ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ äëÿ æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü — 61,19 ãðí çà 1 ì3,

äëÿ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü — 80,29 ãðí çà 1 ì3.

Ó çâ'ÿçêó ³ç âñòàíîâëåííÿì ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,Ñîëîì'ÿíñüêèé ð-í,âóë. Çî-

ðÿíà, 3, ïðîøó áóòè ïðèñóòí³ì 21.09.16 ð. î 10.00, âëàñíèê³â/êîðèñòóâà÷³â ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ

ä³ëÿíîê, äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çàçíà÷åíî¿ ä³ëÿíêè. Êîíòàêòíèé òåë. (067) 693-33-15 Â³êòîð.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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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 49639
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ÍÎÂÈÍÈ ÐÀÉÎÍ²Â

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîííîìó ó ì³ñò³ Êèºâ³ öåíòð³ ñî-
ö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà
ìîëîä³ áóëî îðãàí³çîâàíî äëÿ ðî-
äèí, ÿê³ âèõîâóþòü ä³òåé ³ç ô³çè÷-
íèìè îáìåæåííÿìè, ìàéñòåð-êëàñ
ç âèãîòîâëåííÿ «Ðèáêè áàæàíü».

Ìåòà ïðîâåäåííÿ çàõîäó — ïî-
øóê âíóòð³øí³õ ðåñóðñ³â äëÿ òàêèõ ñ³ìåé, çàëó÷åííÿ
ìàëå÷³ äî òâîð÷îãî ïðîöåñó, ðîçêðèòòÿ ¿õ çä³áíîñòåé.

Ó òåïë³é àòìîñôåð³ çàïðîøåí³ íà ìàéñòåð-êëàñ
ìàëè çìîãó â êîë³ äðóç³â â³ëüíî ñï³ëêóâàòèñÿ, îáì³-
íþâàòèñÿ áàæàííÿìè íà ìàéáóòíº. Ðîäèíè ïðîâå-

ëè ñâ³é ÷àñ ³ç òâîð÷èì íàòõíåííÿì òà ïðèºìíèìè
âðàæåííÿìè. Â ïîäàëüøîìó Öåíòð ïëàíóº çàëó÷à-
òè ñ³ì’¿, ÿê³ âèõîâóþòü ä³òåé ³ç ô³çè÷íèìè îáìåæåí-
íÿìè äî ð³çíîìàí³òíèõ çàõîä³â àðò-òåðàïåâòè÷íî¿ ñïðÿ-
ìîâàíîñò³ �

ÏÅÐØÎÃÎ âåðåñíÿ â á³áë³îòåö³ ³ì. Ï.Óñåíêà Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó îðãàí³çóâàëè äëÿ ìàëå÷³ Äåíü
â³äêðèòèõ äâåðåé. Çðàíêó ïðàö³âíèêè êíèãîçá³ð-
í³ ³ ñòóä³¿ åñòåòè÷íîãî òà ãàðìîí³éíîãî âèõîâàííÿ
«Ðîçâèòîê» ïðîâåëè íà âóëèö³ ²âàíà Ìèêîëàé÷óêà
ôëåøìîá «Êíèæêà — êëþ÷ äî ðîçâèòêó», äàðóþ÷è
ïåðåõîæèì, ðàçîì ³ç ë³òåðàòóðîþ ³ â³çèò³âêàìè,
ïîçèòèâí³ åìîö³¿, ãàðíèé íàñòð³é. Ãîëîâíîþ æ ïî-

ä³ºþ äíÿ ñòàëî ïðèâ³òàííÿ ïåðåìîæö³â ë³òí³õ «×èòàöüêèõ ïåðåãîí³â-
2016» òà ó÷àñíèê³â ôåñòèâàëþ äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³ «Äåíü íàðîäæåííÿ
äåðæàâè».

Ï³ä ÷àñ áë³ö-òóðí³ðó «Ãîíêà çà ë³äåðîì» þí³ äí³ïðîâö³ ïðî-
äåìîíñòðóâàëè ñâîþ åðóäîâàí³ñòü, íà÷èòàí³ñòü ³ êì³òëèâ³ñòü.
Ñïðàâæíþ á³áë³î³íòðèãó âëàøòóâàëè äðóç³ êíèãîçá³ðí³ — àê-
òîðè òåàòðó-ñòóä³¿ «Äèâîãðàé». Äî ÷èñëåííèõ ³ãîð, êîíêóðñ³â,
çàáàâ áóëè ³ç çàäîâîëåííÿì çàëó÷åí³ ÿê ä³òè, òàê ³ äîðîñë³.

ßñêðàâèìè âðàæåííÿìè ³ ïîçèòèâíèìè åìîö³ÿìè ó÷àñíèêè ³ç íà-
ñîëîäîþ ä³ëèëèñÿ ó ñìà÷í³é ëàóíæ-çîí³ «Ñìàêóé ³ç êíèãîþ» �

Ñâÿòî êíèãè â á³áë³îòåö³ ³ìåí³ 
Ïàâëà Óñåíêà

Ó ãîëîñ³¿âñüêîìó Öåíòð³ ñîö³àëüíèõ ñëóæá ñòâîðèëè 
«Ðèáêó áàæàíü»

Äëÿ ïîäîëÿí öåé äåíü â ³ñòîð³¿: 1 âåðåñíÿ 1939 ðîêó

Ó ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÎÌÓ öåíòð³ ñî-
ö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ Ïîä³ëü-
ñüêîãî ðàéîíó ïðîéøëà ãîäèíà ³ñ-
òîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ «Öåé äåíü â ³ñ-
òîð³¿: 1 âåðåñíÿ 1939 ðîêó».

Êóëüòîðãàí³çàòîð â³ää³ëåííÿ
äåííîãî ïåðåáóâàííÿ Âàëåíòèíà
Âàùóê ðîçïîâ³ëà ï³äîï³÷íèì Öåí-

òðó ïðî ïðè÷èíè òà íàñë³äêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè,

ùî ñòàëà íàéìàñøòàáí³øèì â³éñüêîâèì êîíôë³êòîì
â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà. Â íüîìó âçÿëà ó÷àñòü 61 êðà¿íà (80%
íàñåëåííÿ Çåìë³), âîºíí³ ä³¿ â³äáóâàëèñÿ íà òåðèòî-
ð³ÿõ 40 êðà¿í. Çàãàëüí³ ëþäñüê³ âòðàòè ñÿãíóëè 50-55
ìëí îñ³á, ç íèõ íà ôðîíòàõ çàãèíóëî 27 ìëí.

Ó÷àñíèêè çàõîäó çãàäàëè ïðî ïåðåá³ã âîºííèõ ä³é
íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ïîä³ëèëèñü ñïîãàäàìè ïðî
ëþäñüê³ âòðàòè, æàãó äî ïåðåìîãè òà âøàíóâàëè
ïàì’ÿòü ïîëåãëèõ ó áîÿõ õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ �

ÍÀ ÌÈÍÓËÎ-
ÌÓ òèæí³, ç
äîòðèìàííÿì
çàäåêëàðîâà-
íèõ òåðì³í³â,
áóëî ââåäåíî
â åêñïëóàòà-
ö³þ áþâåò íà

âóëèö³ Ãåíåðàëà Íàóìîâà, 27. Ï³ä
÷àñ â³äêðèòòÿ ñâåðäëîâèíè ãî-
ëîâà Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ Âîëî-
äèìèð Êàðåòêî çàçíà÷èâ, ùî çà-
âäÿêè äîïîìîç³ äåïóòàòà Êè¿â-
ðàäè Â³êòîð³¿ Ìóõè òà ñï³ëüíî-
ìó êîíòðîë³ âñ³õ êîìóíàëüíèõ
ñëóæá, ùî áóëè çàä³ÿí³ ó â³äíîâ-
ëþâàëüíèõ òà áóä³âåëüíèõ ðî-
áîòàõ, à òàêîæ çàõîäàõ ³ç áëàãî-
óñòðîþ, ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ â³ä-
òåïåð ìîæóòü ñïîæèâàòè ÷èñòó
ïèòíó âîäó.

Ùîäî ÿêîñò³ ð³äèíè, òî äè-
ðåêòîð ÊÏ «Êè¿ââîäôîíä» Ñâ³ò-
ëàíà Êîçëîâñüêà çàïåâíèëà, ùî
íîðìàòèâè íàòóðàëüíî¿ ì³íåðà-
ë³çîâàíî¿ âîäè ó â³äêðèòîìó áþ-

âåò³ âèòðèìàí³ ó â³äïîâ³äíîñò³
äî ñàí³òàðíèõ íîðì ³ ñòàíäàð-
ò³â. Ïðè öüîìó âîíà çàêëèêàëà
ìåøêàíö³â äî äáàéëèâîãî âèêî-
ðèñòàííÿ êîìïëåêñó òà ïðèëåã-
ëî¿ òåðèòîð³¿, áî â³ä öüîãî çàëå-
æàòü òåðì³íè äîâãîñòðîêîâî¿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ îá’ºêòà �

Ó ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÎÌÓ ðàéîí³ òðèâàþòü çàõîäè ³ç çàì³íè äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ ì³æ-
êâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ïîâ³äîìëÿº ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð». Íàðà-
ç³ êîìóíàëüíèêè çàâåðøèëè ðîáîòè íà Íèâêàõ òà Øóëÿâö³. Çîêðåìà öå ðåìîíò ïðèáó-

äèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ íà âóë. Áëþõåðà, 13, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 768 êâ. ì, òà ì³æêâàðòàëüíîãî ïðî¿çäó ì³æ âó-
ëèöÿìè Ìîëäàâñüêà, 50-à — Äîâíàð Çàïîëüñüêîãî, 6, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1843 êâ. ì �

Íà Íèâêàõ òà Øóëÿâö³ çàâåðøèëè ðåìîíò
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é

Íà Ïå÷åðñüêó âøàíóâàëè ïàì’ÿòü
²âàíà Ôðàíêà

Äåñíÿíñüêèé — ë³äåð ñåðåä ñòîëè÷íèõ ðàéîí³â

Ç ÌÅÒÎÞ ïîïóëÿðèçàö³¿ ë³òåðàòóðíî¿, ïóáë³öèñ-
òè÷íî¿ òà íàóêîâî¿ ñïàäùèíè ²âàíà ßêîâè÷à Ôðàí-
êà, ÿêîìó ó ñåðïí³ âèïîâíèëîñÿ 160 ðîê³â, à òà-
êîæ çâàæàþ÷è íà éîãî âàãîìèé âíåñîê ó ñòàíîâ-
ëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
â³äáóëàñÿ íèçêà òåìàòè÷íèõ çàõîä³â.

Òàê, ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ îðãàí³çóâàëè ó÷-
í³âñüê³ êîíôåðåíö³¿, êðóãë³ ñòîëè, ïîçàêëàñí³ çà-

õîäè òà âèõîâí³ ãîäèíè: «Âåëèêèé êàìåíÿð», «Ïîêë³í òîá³, ìîÿ ç³-
â’ÿëà êâ³òêî...». À ó øê³ëüíèõ á³áë³îòåêàõ ï³äãîòóâàëè åêñïîçèö³¿
òâîð³â ²âàíà Ôðàíêà.

Êð³ì òîãî, â ðàéîííèõ êíèãîçá³ðíÿõ ïðîâåëè êíèæêîâ³ âèñòàâ-
êè íà òåìè: «²âàí Ôðàíêî — ìîâ äóõ ñòèõ³¿. Ùî òâîðèòü ó íàñ ³ ñå-
ðåä íàñ, ùî áóäèòü ñèëè ìîëîä³¿, ðóéíóº çëî, æèâèòü íàä³¿ íà Óêðà-
¿íó â ëþòèé ÷àñ!»; à òàêîæ ïåðåãëÿäè ë³òåðàòóðè: «Íå â ëþäÿõ çëî,
à â ïóòàõ òèõ, êîòð³ íåçðèìèìè âóçëàìè çâ’ÿçàëè ñèëüíèõ ³ ñëàá-
êèõ ç ¿õ ìóêàìè ³ ¿õ ä³ëàìè»; òà áåñ³äè: «Êàìåíÿð óêðà¿íñüêî¿ çåì-
ë³», «ß — ñèí íàðîäó, ùî â ãîðó éäå» �

ÇÀ ÐÅÉÒÈÍÃÎÌ ä³ÿëüíîñò³ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³é çà ñ³÷åíü-ëè-
ïåíü 2016 ðîêó Äåñíÿíñüêèé ðàéîí,
óïåðøå çà âñþ ³ñòîð³þ ñâîãî ³ñíó-
âàííÿ, çàâîþâàâ ïåðøå ì³ñöå.

Íàãàäàºìî, ïîçèòèâíà äèíà-
ì³êà â ðåéòèíãîâ³é îö³íö³ ðîç-
ïî÷àëàñÿ íàâåñí³ 2015-ãî, à âæå â

ñåðïí³ ìèíóëîãî ðîêó äåñíÿíö³ âèáîðîëè ïî÷åñíå
äðóãå ì³ñöå â ðåéòèíãó ñåðåä äåñÿòè ðàéîí³â ñòî-

ëèö³ òà íå çóïèíèëèñÿ íà äîñÿãíóòîìó. ßê ïîâ³äî-
ìèëè â Äåñíÿíñüê³é ÐÄÀ, ïàëüìîþ ïåðøîñò³ ðàéîí
çàâäÿ÷óº ñèñòåìíîìó ï³äõîäó òà çëàãîäæåí³é âçàº-
ìîä³¿ êåð³âíèöòâà ñòîëèö³, äåïóòàò³â Êè¿âðàäè,
ðàéîííî¿ âëàäè. Ïåðåìîãà íå ñòàëà áè ðåàëüí³ñ-
òþ áåç ðåâîëþö³éíî¿ Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñî-
ö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê (çà-
âäÿêè ï³äòðèìö³ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè, îáðàíèõ â³ä
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó), ðåàë³çàö³¿ ì³ñöåâèõ ³í³ö³-
àòèâ �

ÒÀËÀÍÎÂÈÒ²
ìàéñòðè ïðàöþ-
þòü ³ òâîðÿòü ó
ÄÍÇ Îáîëîí-
ñüêîãî ðàéîíó.Ó
öüîìó ìîæíà
ïåðåêîíàòèñÿ,
çàâ³òàâøè äî

ì³ñòå÷êà «Ä³òëÿíä³ÿ», äå ìàëþêè
âèãîòîâëÿþòü ñâî¿ìè ðóêàìè ð³ç-
íîìàí³òí³ ïðåäìåòè, ³ãðàøêè òà
ïî÷óâàþòü ñåáå ä³éñíî ìàéñòðàìè.

Ïåðøîãî âåðåñíÿ ïåäàãîãè ðàéî-
íó ïðîâåëè äëÿ ä³òëàõ³â ìàéñòåð-êëà-
ñè çà íàïðÿìàìè: ïåòð³âñüêèé ðîç-
ïèñ (íà äåðåâ’ÿíèõ ëîæêàõ), àêâà-
ãðèì,ïàïåðîïëàñòèêà,êâ³òè ç³ ñòð³-
÷îê, îñ³íí³ êâ³òè (ç ïàïåðó òà á³ñå-

ðó), âèðîáè ç íèòîê òà òêàíèíè,
ïëåò³ííÿ áðàñëåò³â, îáåðåãè,äîñë³-
äæåííÿ ç ìàãí³òîì, îð³ãàì³, ëÿëü-
êà-ìîòàíêà, ïàïåðîïëàñòèêà, äå-
êóïàæ, ìàíäàëîïëåò³ííÿ ç ïàëè-
÷îê, ïåðãàìàíè (â³çåðóíêè íà ïåð-
ãàìåíò³), âèòèíàíêè,ò³ñòîïëàñòè-
êà, àð³ñ-ôîðò³íã (âèðîáè ç ïàïåðó),
ïàïåðîâà ëÿëüêà, ôàíòàç³¿ ç ìàêà-
ðîííèõ âèðîá³â, êîëüîðîâèé ï³ñîê.

Ó ì³ñòå÷êó ñâî¿ òàëàíòè ïðîäå-
ìîíñòðóâàëè âèõîâàíö³ ïîçàøê³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ðàéîíó �

Þíèõ îáîëîíö³â çàïðîøóþòü
äî «Ä³òëÿíä³¿»

Íà Íîâîá³ëè÷àõ
â³äíîâèëè 
áþâåòíèé 
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