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Ó Ï’ßÒÍÈÖÞ íà ïðîñïåêò³
Âîçç’ºäíàííÿ, íàâïðîòè âóëèö³
²âàíà Ìèêîëàé÷óêà ç³áðàëîñÿ ÷è-
ìàëî ëþäó. Ñåðåä íèõ — ì³í³ñòð
êóëüòóðè Óêðà¿íè, ïðåäñòàâíèêè
ñòîëè÷íî¿ ³ ðàéîííî¿ âëàäè, äå-
ïóòàòè Êè¿âðàäè, ä³ÿ÷³ êóëüòóðè é
ìèñòåöòâà, øêîëÿð³, ïåðåñ³÷í³ êè-
ÿíè. Òóò â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå â³ä-
êðèòòÿ ñêâåðó òà çàêëàäêà êàìå-
íþ íà ì³ñö³ ìàéáóòíüîãî ïàì’ÿò-
íèêà ²âàíó Ìèêîëàé÷óêó.

«Ìè ïåðåêîíàí³, ùî ó Êèºâ³
ìàº áóòè á³ëüøå çåëåíèõ ïóáë³÷-
íèõ ïðîñòîð³â. Êð³ì òîãî, òîïîí³-
ì³êà ñòîëèö³ ìàº â³äîáðàæàòè ä³-
ÿëüí³ñòü ìèòö³â, ÿê³ çðîáèëè âà-
ãîìèé âíåñîê â óêðà¿íñüêó êóëü-
òóðó. ²âàí Ìèêîëàé÷óê — îáëè÷-
÷ÿ ³ äóøà â³ò÷èçíÿíîãî ïîåòè÷-

íîãî ê³íî. Ó éîãî îñîá³ íàøà íà-
ö³ÿ îòðèìàëà íåâìèðóùîãî ïî-
çèòèâíîãî ãåðîÿ, ÿêèé ïðîáóäæó-
âàâ íàö³îíàëüíèé äóõ ñï³ââ³ò÷èç-

íèê³â», — çàçíà÷èëà
ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé
äèðåêòîð Äåïàðòà-
ìåíòó êóëüòóðè
ÊÌÄÀ Ä³àíà Ïîïî-
âà.

Çà ñëîâàìè íàðîäíèõ àðòèñò³â
Óêðà¿íè Âàëåíòèíè Êîâàëüñüêî¿
òà Í³íè Ìàòâ³ºíêî, ²âàí Ìèêîëàé-
÷óê áóâ àêòîðîì â³ä Áîãà ³ â³ä íà-
ðîäó, ê³íîç³ðêîþ 60 — 70-õ ðîê³â,
ñïðàâæí³ì, ÿê ñàìà ïðèðîäà, éî-
ìó âñ³ â³ðèëè, íàçèâàëè îáëè÷-
÷ÿì ³ äóøåþ óêðà¿íñüêîãî ïîåòè÷-
íîãî ê³íî, àðèñòîêðàòîì äóõó,
áëèñêó÷èì ñàìîðîäêîì.

Äî ñëîâà, ñòâîðåííÿ ñêâåðó íà
ìàñèâ³ Áåðåçíÿêè, äå ñâîãî ÷àñó
æèâ ³ òâîðèâ ²âàí Ìèêîëàé÷óê äå-
ïóòàòè Êè¿âðàäè ïîãîäèëè ùå òî-
ð³ê. Ñïî÷àòêó ïëàíóâàëîñÿ íàçâà-
òè éîãî íà ÷åñòü ðîñ³éñüêîãî
ñï³âàêà ³ êîìïîçèòîðà Â³êòîðà
Öîÿ, àëå âñå æ âèð³øèëè ïðèñâî-
¿òè ³ì’ÿ òàëàíîâèòîãî ñï³ââ³ò÷èç-
íèêà, àêòîðà ³ ðåæèñåðà.

«Áåðåçíÿêè ïîñòóïîâî ïåðå-
òâîðþþòüñÿ íà çåëåíèé îàçèñ. Îä-
íàê, öåé ñêâåð — îñîáëèâèé. Ìè
ïðèóðî÷èëè éîãî ñòâîðåííÿ äî
ð³÷íèö³ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ²âà-
íà Ìèêîëàé÷óêà! Òàêèì ÷èíîì
ñòîëèöÿ âøàíîâóº ïàì’ÿòü âèäàò-
íîãî óêðà¿íñüêîãî ê³íîàêòîðà. Çà-
óâàæó, ùî çåëåíèé êóòî÷îê ðîç-
òàøîâàíèé ïîðÿä ç áóäèíêîì, â
ÿêîìó ðàí³øå ïðîæèâàâ ñàì ìè-

òåöü. Öå íà âóëèö³
Ìèêîëàé÷óêà, 5, ðà-
í³øå — Ñåðàôèìî-
âè÷à»,— ðîçïîâ³â äå-
ïóòàò Êè¿âðàäè Àí-
äð³é Ñòðàíí³êîâ.

«Ñüîãîäí³ íà ì³ñö³,äå ìàº áóòè
ïàì’ÿòíèê çàêëàëè êàì³íü. Äÿêó-
ºìî Îêñàí³ Äæóíü òà Ñï³ëö³ àðõ³-

òåêòîð³â Óêðà¿íè,ùî
ïîäàðóâàëè ñèìâîë³÷-
íèé êàì³íü.Îá³öÿºìî
âæå ó íàñòóïíîìó ðî-
ö³ çàêëàñòè ãðîø³ â
áþäæåò³, àáè çâåñòè

íà öüîìó ì³ñö³ ïîâíîö³ííèé
ìîíóìåíò», — íàãîëîñèâ äåïóòàò
Êè¿âðàäè Â³òàë³é Ðîñëÿêîâ.

Ó â³äïîâ³äü âäîâà
²âàíà Ìèêîëàé÷óêà
ïîäÿêóâàëà âñ³ì ïðè-
ñóòí³ì çà òåïë³ ñëîâà
òà ïàì’ÿòü ïðî ñâîãî
â³äîìîãî ÷îëîâ³êà.

«Çâè÷àéíî, âðàæåíü äóæå áàãà-
òî, ³ ÿ ò³øóñÿ òèì, ùî íà öüîìó
ì³ñö³ â³äêðèþòü ïàì’ÿòíèê,— ñêà-
çàëà Ìàð³ÿ ªâãåí³âíà.— Ñïîä³âà-
þñÿ, ùî ìîíóìåíò áóäå äîñòîé-
íèé ïàì’ÿò³ ìîãî ÷îëîâ³êà».

Íàãàäàéìî, ùî ²âàí Âàñèëüî-
âè÷ Ìèêîëàé÷óê íàðîäèâñÿ 15
÷åðâíÿ 1941 ðîêó, â ñåë³ ×îðòîðèÿ,
Ê³öìàíñüêîãî ðàéîíó, ×åðí³âåöü-
êî¿ îáëàñò³.À ï³øîâ³ ç æèòòÿ 3 ñåðï-
íÿ 1987 ðîêó â Êèºâ³.Óêðà¿íñüêèé
ê³íîàêòîð, ê³íîðåæèñåð, ñöåíà-
ðèñò. Ëàóðåàò Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ïðå-
ì³¿ 1988-ãî (ïîñìåðòíî). Ç³ãðàâ 34
ðîë³ â ê³íî, ñåðåä ÿêèõ «Ò³í³ çàáó-
òèõ ïðåäê³â» (1964); «Êàì³ííèé
õðåñò» (1968); «Á³ëèé ïòàõ ç ÷îð-
íîþ îçíàêîþ» (1970); «Ïðîïàëà
ãðàìîòà» (1972), «Âàâèëîí ÕÕ»
(1979),«Òàêà ï³çíÿ,òàêà òåïëà îñ³íü»
(1981),«Íåáèëèö³ ïðî ²âàíà» (1989)
òà áàãàòî ³íøèõ, ñòàâ àâòîðîì 9
ñöåíàð³¿â òà äâîõ ðåæèñåðñüêèõ
ðîá³ò. Çà ÷àñ³â ÓÐÑÐ çà ïàòð³îòè÷-
í³ ïðîóêðà¿íñüê³ ïîãëÿäè íîñèâ
òàâðî «íåáëàãîíàä³éíîãî» �

Ñêâåð íà ÷åñòü
²âàíà Ìèêîëàé÷óêà
� Íà ìàñèâ³ Áåðåçíÿêè â³äêðèëè çåëåíó îàçó, ÿêà íîñèòèìå ³ì’ÿ âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî

ðåæèñåðà ³ àêòîðà

Íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Áåðåçíÿêè, ùî â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ óðî÷èñòî â³äêðèëè ñêâåð, ÿêèé íàçâàëè íà ÷åñòü â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî àêòîðà, ðåæèñåðà 
é êîìïîçèòîðà ²âàíà Ìèêîëàé÷óêà

Äèòÿ÷³ ë³êóâàëüí³ 
çàêëàäè çàáåçïå÷åí³
âàêöèíîþ ÁÖÆ 
ó ïîâíîìó îáñÿç³

Êè¿âñüê³ äèòÿ÷³ ë³êóâàëüíî-ïðîô³-

ëàêòè÷í³ çàêëàäè òà ïîëîãîâ³ áó-

äèíêè çàáåçïå÷åí³ âàêöèíîþ ÁÖÆ

ó ïîâíîìó îáñÿç³. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ

çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèêîëà Ïî-

âîðîçíèê.

Çà éîãî ñëîâàìè, «ÂÀÊÖÈÍÀ

ÁÖÆ, Ë²ÎÔ²Ë²ÇÎÂÀÍÀ/BCG VACCINE

FREEZE-DRIED», çàêóïëåíà çà êîø-

òè Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè,

íàä³éøëà íà ñêëàä Áàçè ñïåö³àëü-

íîãî ìåäè÷íîãî ïîñòà÷àííÿ Äåïàð-

òàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ é ðîçïî-

ä³ëåíà ì³æ ñòîëè÷íèìè ïîëîãîâèìè

áóäèíêàìè òà äèòÿ÷èìè ë³êóâàëü-

íî-ïðîô³ëàêòè÷íèìè çàêëàäàìè

ñòîëèö³.

«Òàêèì ÷èíîì ïðîáëåìó ç â³ä-

ñóòí³ñòþ ïðîô³ëàêòè÷íèõ ùåïëåíü

ïðîòè òóáåðêóëüîçó, ÿêà ³ñíóâàëà

áëèçüêî ðîêó, âèð³øåíî»,— íàãîëî-

ñèâ Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê.

Â³í òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ðîçïî-

ä³ëåíèõ ³ìóíîá³îëîã³÷íèõ ïðåïàðà-

ò³â ìàëåíüêèì êèÿíàì âèñòà÷èòü ÿê

ì³í³ìóì äî ê³íöÿ 2016 ðîêó.

Ï³äïðèºìåöü
íåçàêîííî 
çàâîëîä³â ä³ëÿíêîþ 
íà Òðóõàíîâîìó 
îñòðîâ³

Êè¿âñüêîþ ì³ñöåâîþ ïðîêóðàòóðîþ

¹ 4 ñï³ëüíî ç ïðàö³âíèêàìè Óïðàâ-

ë³ííÿ çàõèñòó åêîíîì³êè â ì. Êèºâ³

äåïàðòàìåíòó çàõèñòó åêîíîì³êè

Íàöïîë³ö³¿ Óêðà¿íè âèÿâëåíî ôàêò

ñàìîâ³ëüíîãî çàéíÿòòÿ çåìë³ íà îñ-

òðîâ³ Òðóõàí³â òà íåçàêîííîãî áó-

ä³âíèöòâà íà í³é.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â

ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòó-

ðè, ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàí-

íÿ âñòàíîâëåíî, ùî ï³äïðèºìåöü, íå

ìàþ÷è æîäíîãî ïðàâîâñòàíîâëþ-

þ÷îãî äîêóìåíòà, ñàìîâ³ëüíî çàé-

íÿâ ìàéæå 30 ñîòîê íà òåðèòîð³¿

ïàì’ÿòêè ëàíäøàôòó ì³ñöåâîãî çíà-

÷åííÿ «²ñòîðè÷íèé ëàíäøàôò Êè¿â-

ñüêèõ ã³ð ³ äîëèíè ð³÷êè Äí³ïðà» òà

ðîçì³ñòèâ òàì ðîçâàæàëüíèé êîì-

ïëåêñ ³ç çàêëàäàìè ãðîìàäñüêîãî

õàð÷óâàííÿ.

Çà íàñë³äêàìè ïðîâåäåííÿ äî-

ñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöåâîþ

ïðîêóðàòóðîþ ñêëàäåíî ïîâ³äîì-

ëåííÿ ïðî ï³äîçðó âèíí³é îñîá³ çà

ôàêòîì â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà-

÷åíîãî ÷. 2 ñò. 197-1 ÊÊ Óêðà¿íè (ñà-

ìîâ³ëüíå çàéíÿòòÿ ä³ëÿíêè îñîáëè-

âî ö³ííèõ çåìåëü).

Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº,

ïðîâîäÿòüñÿ ñë³ä÷³ ä³¿ ç ìåòîþ âñòà-

íîâëåííÿ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëü-

íîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.

Íà ñüîãîäí³ âèð³øóºòüñÿ ïèòàí-

íÿ ùîäî îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó

çàïîá³æíîãî çàõîäó òà çâåðíåííÿ

äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî çâ³ëüíåííÿ

ñàìîâ³ëüíî çàéíÿòî¿ òåðèòîð³¿.

Ó ï’ÿòíèöþ â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ óðî-
÷èñòî â³äêðèëè ñêâåð, ÿêèé íàçâàëè íà ÷åñòü â³äî-
ìîãî óêðà¿íñüêîãî àêòîðà, ðåæèñåðà é êîìïîçèòî-
ðà ²âàíà Ìèêîëàé÷óêà. Îêð³ì öüîãî íà òåðèòîð³¿
çåëåíî¿ îàçè çàêëàëè êàì³íü, íà ì³ñö³ ÿêîãî â íà-
ñòóïíîìó ðîö³ ïëàíóþòü âñòàíîâèòè ïàì’ÿòíèê
ìèòöþ. Çàõîäè â³äáóëèñÿ ç íàãîäè 75-¿ ð³÷íèö³
â³ä äíÿ éîãî íàðîäæåííÿ.

Òåòÿíà ÐÈÊÎÂÀ, ªâãåí³ÿ ÌÅËÜÍÈÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»



ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹94 (1633) | â³âòîðîê | 13 âåðåñíÿ 2016 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Внести�до�поряд���денно�о�пленарно�о�за-

сідання�I�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII�с�ли-

�ання�28.07.2016�та�і�питання:

1.�Про�підтрим���деп�татсь�их�запитів�ор�а-

нам�та�посадовим�особам.

2.�Про�внесення�змін�та�доповнень�до�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17.12.2015

№ 25/25�«Про�затвердження�план��діяльно-

сті�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�під�отов�и�прое�-

тів�ре��ляторних�а�тів�на�2016�рі�»�(від�14.07.2016

№ 08/231-3033/ПР).

3.�Про�адміністративн���омісію�при�ви�онав-

чом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій

місь�ій�державній�адміністрації)�(від�20.05.2016

№ 08/231-2263/ПР).

4.�Про�затвердження�Місь�ої�цільової�про-

�рами�поліпшення�ор�анізації�під�отов�и��рома-

дян�до�війсь�ової�сл�жби,�війсь�ово-патріотич-

но�о�виховання�молоді,�припис�и�до�призовної

дільниці,�призов��на�стро�ов��війсь�ов��сл�ж-

б�,�призов��війсь�овозобов’язаних�під�час�мо-

білізації�на�2016 —�2018�ро�и�(від�24.02.2016

№ 08/231-1125/ПР).

5.�Про�затвердження�Концепції�розвит���цен-

трів�надання�адміністративних�посл�����місті

Києві�на�2016 –�2018�ро�и�(від�03.06.2016

№ 08/231-2454/ПР).

6.�Про�визначення�перелі�ів�адміністратив-

них�посл��,�я�і�надаються�через�центри�надан-

ня�адміністративних�посл�����місті�Києві�(від

13.06.2016�№ 08/231-2564/ПР).

7.�Про�внесення�змін�до�Компле�сної�місь-

�ої�цільової�про�рами�«Еле�тронна�столиця»�на

2015 –�2018�ро�и,�затвердженої�рішенням�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�02�липня�2015�ро��

№ 654/1518�(від�20.01.2016�№ 08/231-455/ПР).

8.�Про�внесення�змін�до�Поряд���розроб-

лення,�затвердження�та�ви�онання�місь�их�ці-

льових�про�рам���місті�Києві,�затверджено�о

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�29.10.2009

№ 520/2589�(від�29.06.2016�№ 08/231-2751/ПР).

9.�Про�пор�шення�перед�Головою�Верхов-

ної�Ради�У�раїни��лопотання�про�на�ороджен-

ня�Почесною��рамотою�Верховної�Ради�У�ра-

їни�Б�сол�Лілії�Ми�олаївни�(від�10.06.2016

№ 08/231-2562/ПР).

10.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор-

�ан��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий

�омітет�«В�лиця�Володимирсь�а,�65»���Голо-

сіївсь�ом��районі�м.�Києва�(від�01.07.2016

№ 08/231-2787/ПР).

11.�Про�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ради�до

Кабінет��Міністрів�У�раїни�щодо�перерозподі-

л���оштів���рам�ах�реалізації�прое�т��цільових

е�оло�ічних�(зелених)�інвестицій�(від�18.03.2016

№ 08/231-1378/ПР).

12.�Про�затвердження�змін�до�стат�т��Київ-

сь�ої�місь�ої�ш�оли�вищої�спортивної�майстер-

ності�(від�13.05.2016�№ 08/231-2158/ПР).

13.�Про�затвердження�змін�до�стат�т��Ш�о-

ли�вищої�спортивної�майстерності�міста�Києва

(від�26.04.2016�№ 08/231-1965/ПР).

14.�Про�затвердження�місь�ої��омпле�сної

цільової�про�рами�«Молодь�та�спорт�столи-

ці»�на�2016 –�2018�ро�и�(від�29.06.2016

№ 08/231-2750/ПР).

15.�Про�змін��тип��та�наймен�вання�дош�іль-

но�о�навчально�о�за�лад��(ясел-сад�а)��ом-

пенс�ючо�о�тип��(спеціально�о)�№ 154�Шев-

чен�івсь�о�о�район��м.�Києва�(від�08.06.2016

№ 08/231-2554/ПР).

16.�Про�припинення�за�альноосвітньо�о�на-

вчально�о�за�лад��II –�III�ст�пенів�«Міжш�ільні

навчально-виробничі�майстерні�№ 1»�Поділь-

сь�о�о�район��м.�Києва�шляхом�приєднання

до�Міжш�ільно�о�навчально-виробничо�о��ом-

бінат��Подільсь�о�о�район��міста�Києва�(від

06.05.2016�№ 08/231-2063/ПР).

17.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній

ділянці�на�в�л.�Миропільсь�ій,�39���Дніпров-

сь�ом��районі�м.�Києва� (від�05.05.2016

№ 08/231-2049).

18.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній

ділянці�на�в�л.�О.�Кошиця,�біля�Дарниць�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,

��Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(від�23.12.2015

№ 08/231-315/ПР).

19.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній

ділянці,�що�розташована�на�в�л.�Чорнобиль-

сь�ій,�4/56���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва

(від�17.05.2016�№ 08/231-2165/ПР).

20.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній

ділянці,�що�розташована�на�в�л.�Чорнобиль-

сь�ій,�12���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва

(від�17.05.2016�№ 08/231-2164/ПР).

21.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній

ділянці�біля�житлових�б�дин�ів�№ 36/5-38�на

в�лиці�Татарсь�ій���Шевчен�івсь�ом��районі�

м.�Києва�(від�28.01.2016�№ 08/231-565/ПР).

22.�Про�створення�пар���відпочин���на�земель-

ній�ділянці�площею�3,44��а�на�в�л.�Глибочиць-

�ій���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(від

11.05.2016�№ 08/231-2126�ПР).

23.�Про��точнення�назв,�переймен�вання�в�-

лиць�та�пров�л�ів���місті�Києві�(від�30.05.2016

№ 08/231-2368/ПР).

24.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�20.07.2007�№ 79-6-00521,���ла-

дено�о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�това-

риством�з�обмеженою�відповідальністю�«Кон-

�орд-К»�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�15.03.2007�№ 304/965�(від�10.06.2016

№ 08/231-2561/ПР).

25.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�20.07.2007�№ 79-6-00522,���ла-

дено�о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�това-

риством�з�обмеженою�відповідальністю�«КОМ-

ПАНІЯ�«НОВИЙ�ДІМ»�на�підставі�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�15.03.2007�№ 307/968

(від�10.06.2016�№ 08/231-2560).

26.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�13.05.2016�№ 08/231 –2157/ПР).

27.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�без�проведення��он��рс��(від

23.05.2016�№ 08/231-2270/ПР).

28.�Про�передач��в�оренд��нер�хомо�о�май-

на��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�(від�21.04.2016�№ 08/231-1954/ПР).

29.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�(від�23.03.2016�№ 08/231-1416/ПР).

30.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�(від�24.05.2016�№ 08/231-2302/ПР).

31.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�(від�19.05.2016�№ 08/231-2258/ПР).

32.�Про�визнання�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�22�січня�2015�ро���№ 26/891�«Про�пе-

редач��в�оренд��нежитлових�приміщень��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�єдином��претендент��на�право�орен-

ди»�та�им,�що�втратило�чинність�(від�25.05.2016

№ 08/231-2335).
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33.�Про�визнання�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�17�люто�о�2015�ро���№ 88/953�«Про

передач��в�оренд��нежитлових�приміщень��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�єдином��претендент��на�право

оренди»� та�им,� що� втратило� чинність�

(від�19.05.2016�№ 08/231-2259).

34.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�(від�19.04.2016�№ 08/231-1880/ПР).

35.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�(від�09 03.2016�№ 08/231-1264/ПР).

36.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�25.02.2016�№ 08/231-1128/ПР).

37.�Про�передач��до�сфери��правління�Голов-

но�о��правління�Державної�фіс�альної�сл�жби

��м.�Києві�нежилих�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

на�в�л.�Леванєвсь�о�о,�2�(від�27.05.2016

№ 08/231–2366/ПР).

38.�Про�передач����безоплатне��орист�ван-

ня�(позич��)�релі�ійній��ромаді�У�раїнсь�ої��ре-

�о-�атолиць�ої�цер�ви�парафії�Свято�о�Ми�о-

лая�Ч�дотворця�на�Ас�ольдовій�мо�илі���Пе-

черсь�ом��районі�м.�Києва�С�леп��(Хресто-

воздвиженсь�ої� �аплиці)� (від� 24.04.2016

№ 08/231–1981/ПР).

39.�Про�передач��в�оренд��нежитлово�о�б�-

дин����ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди�(від�11.12.2015�№ 08/231-129/ПР).

40.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�(від�30.10.2015�№ 08/231-2428/ПР).

41.�Про�внесення�змін�до�п�н�т��2�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27�жовтня�2011�ро-

���№ 405/6621�«Про�дея�і�питання�діяльності

�ом�нальних�підприємств,�ор�анізацій,�що�на-

лежать�до��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�та�передаються�до

сфери��правління�Печерсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації»�(від�24.05.2016

№ 08/231-2304/ПР).

42.�Про�надання�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГО-

ВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�зе-

мельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�адміністративних�б�дин�ів�на�в�л.�Стрі-

лець�ій,�12,�14,�16���Шевчен�івсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-22298).

43.�Про�надання�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГО-

ВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�зе-

мельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�б�дівлі�дипломатично�о�призначення

на�в�л.�Івана�Мазепи,�6�(літ.�Б)���Печерсь�ом�

районі�м.�Києва�(Д-7261).

44.�Про�надання�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГО-

ВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�зе-

мельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�б�дин���дипломатично�о�призначення

на�в�л.�Арсенальній,�18���Печерсь�ом��районі

м.�Києва�(А-22032).

45.�Про�надання�земельної�ділян�и�спеціалізо-

ваній�ш�олі�I –�III�ст�пенів�№ 264�з�по�либленим

вивченням�ан�лійсь�ої�мови�Деснянсь�о�о�райо-

н��міста�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�навчально�о�за�лад��на�в�л.�Оноре�де�Бальза-

�а,�8-����Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-22482).

46.�Про�надання�земельної�ділян�и��імназії�«Ки-

єво-Мо�илянсь�ий��оле�і�м»�II –�III�ст�пенів

Деснянсь�о�о�район��міста�Києва�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�навчально�о�за�лад�

на�в�л.�Теодора�Драйзера,�9-а���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-22481).

47.�Про�передач��КОМПАНІЇ�ГРАНД�ІНВЕСТ

ЕНД�ФАЙНЕНС�ІНК�(GRANDE�INVEST�&�FINANCE

INC.)�земельної�ділян�и�для�ре�онстр��ції�не-

житлово�о�б�дин���під�житловий��омпле�с�з

пар�ін�ом�та�вб�дованими�приміщеннями

�ромадсь�о�о�призначення�на�в�л.�Мечни�о-

ва,�16�(літ.�А’)���Печерсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(Д-7280).

48.�Про�передач��земельної�ділян�и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«МАШІН-

ВЕСТ»�та�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«НОВА�НЕРУХОМІСТЬ�К»�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�адміністративно-вироб-

ничих�і�с�ладсь�их�б�дівель�і�спор�д�та�від�ри-

тої�автостоян�и�на�в�л.�Святошинсь�ій,�34��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21682).

49.�Про�передач��земельної�ділян�и�ТОВА-

РИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АВТОСЕРВІС�ПРЕМІУМ»�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�адміністративно-виробничих�і

с�ладсь�их�б�дівель�і�спор�д�та�від�ритої�авто-

стоян�и�на�в�л.�Святошинсь�ій,�30-б���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва�(А-22343).

50.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КНЯЖИЙ�ЗАТОН»

земельної�ділян�и�для�б�дівництва�житлово�о

�омпле�с��з�об’є�тами�соціально-поб�тово�о�при-

значення�та�ш�олою-дитячим�сад�ом�першо-

�о�ст�пеня�на�Дніпровсь�ій�набережній,�18��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(Д-2926).

51.�Про�передач��п�блічном��а�ціонерном�

товариств��«УКРПРОМТЕПЛИЦЯ»�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�ба�атоповерхових�жит-

лових�б�дин�ів�(��том��числі�соціальне�житло,

дост�пне�та�інше)�з�об’є�тами�соціально-по-

б�тово�о�призначення�на�в�л.�Петра�Радчен-

�а,�27-29���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

(Д-6262).

52.�Про�передач���ромадянці�К�черен�о�Ан-

желіці�Анатоліївні�земельної�ділян�и�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�нежитлових�б�ді-

вель�тор�овельно�о�призначення�на�просп.�На-

��и,�4,�літ.�«Г»,�літ.�«Д»���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(Д-7243).

53.�Про�передач��земельної�ділян�и�п�бліч-

ном��а�ціонерном��товариств��«ПРОКРЕДИТ

БАНК»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ад-

міністративної�б�дівлі�на�в�л.�Казимира�Мале-

вича,�86-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

(А-0198).

54.�Про�передач���ромадянин��Ар��ші�Ми�о-

лі�Іванович��земельної�ділян�и�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�нежитлової�б�дівлі�на�

в�л.�Поп�дрен�а,�1�(літ.�Б)���Дніпровсь�ом�

районі�м.�Києва�(Д-7412).

55.�Про�передач���ромадянці�Васеч�о�Люд-

милі�Василівні�земельної�ділян�и�для�б�дівниц-

тва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�транспорт-

ної�інженерної�інфрастр��т�ри�(без�об’є�тів�до-

рожньо�о�сервіс�)�на�в�л.�Єлизавети�Чавдар,

2���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(Д-7593).

56.�Про�передач��п�блічном��а�ціонерном�

товариств��«Київсь�ий�річ�овий�порт»�земель-

ної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�майново�о��омпле�с��на�в�л.�Еле�три�ів,

23-б���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-7730).

57.�Про�передач���ромадянин��Ч�пра���Сер-

�ію�Ми�олайович��земельної�ділян�и�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельних�па-

вільйонів�на�в�л.�Ізюмсь�ій,�1-а���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�(Д-7550).

58.�Про�змін��цільово�о�призначення�земель-

них�діляно��обсл��ов�ючо�о��ооператив��«Ко-

ле�тив�індивід�альних�заб�довни�ів�«Кони�»�на

в�л.�Лютневій,�58���Голосіївсь�ом��районі�

м.�Києва�та�внесення�змін�до�до�овор��орен-

ди�(Д-7622).

59.�Про�затвердження�детально�о�план��те-

риторії�в�межах�в�лиць�Еле�три�ів,�Набережно-

Рибальсь�ої�доро�и���Подільсь�ом��районі�

м.�Києва�(від�01.07.2016�№ 08/231-2790/ПР)

(Доп.�Свист�нов�Оле�сандр�Ві�торович,�Без-

рідна�Ві�торія�Оле�сандрівна).

60.�Про�затвердження�детально�о�план��те-

риторії�місцевості�Ми�ільсь�а�Слобід�а,�що
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в�лючає�в�лиці�Панельн�,�Челябінсь��,�залізнич-

ні��олії,�в�лиці�1-��Садов�,�Садово-Набережн�

в�Дніпровсь�ом��районі�міста�Києва� (від

17.06.2016�№ 08/231-2658/ПР).

61.�Про�затвердження�детально�о�пла-

н��території�в�межах�в�лиць�Народно�о

ополчення,�Ернста,� Івана�П�люя,�вздовж

річ�и�Сов�и�та�верхнім��ас�адом�Совсь�их

став�ів���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

(від�07.07.2016�№ 08/231-2892/ПР).

62.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянам�Березіній�Євдо�ії�Федорівні�та�Бон-

дарен���Федор��Федорович��для�б�дівництва

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�Столичном��шосе,

17���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9418).

63.�Про�передач���ромадянці�Істоміній�Ка-

терині�Оле�івні���приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д���пров.�7-м��Садовом�,�27���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6777).

64.�Про�передач���ромадянці�З�б�овсь�ій

О�сані�Володимирівні���приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садовом�,�19��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6780).

65.�Про�передач���ромадянці�Лисен�о�Аллі�Ми-

хайлівні���приватн��власність�земельної�ділян-

�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

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

��пров.�7-м��Садовом�,�21���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�(Д-6770).

66.�Про�передач���ромадянці�Сінч���Ларисі

Павлівні���приватн��власність�земельної�ділян-

�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

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

��пров.�7-м��Садовом�,�23���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�(Д-6771).

67.�Про�передач���ромадянин��Солов’ю�Дмит-

р��Сер�ійович����приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

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

спор�д���пров.�7-м��Садовом�,�15���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6772).

68.�Про�передач���ромадянин��Кліпперт�

Сер�ію�Ві�торович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д���пров.�6-м��Садовом�,�26��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6781).

69.�Про�передач���ромадянин��Берінчи-

���Денис��Юрійович����приватн��власність

земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�6-м��Садо-

вом�,�18���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�

(Д-6173).

70.�Про�передач���ромадянин��Андрійцев�

Валерію�Оле�сандрович����приватн��власність

земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д���пров.�6-м��Садовом�,�20��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6774).

71.�Про�передач���ромадянці�Бриз�іній�Єли-

заветі�Ві�торівні���приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д���пров.�7-м��Садовом�,�25���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6779).

72.�Про�передач���ромадянці�Дов�одь�о�На-

талії�Ві�торівні���приватн��власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

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

р�д���пров.�6-м��Садовом�,�24���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�(Д-6776).

73.�Про�передач���ромадянці�Юрчен�о�Хрис-

тині�Іллівні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

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

р�д���пров.�7-м��Садовом�,�17���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�(Д-6778).

74.�Про�передач���ромадянці�Гороховій�Ал-

лі�Ми�олаївні���приватн��власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

��пров.�2-м��Сосновом�,�18���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-21729).

75.�Про�передач���ромадянин��Нова���І�о-

рю�Антонович����приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

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

спор�д���2-м��пров.�Сосновом�,�20���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-21725).

76.�Про�передач���ромадянці�Сидорч���Ган-

ні�Юріївні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

��пров.�2-ом��Сосновом�,�15���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-21758).

77.�Про�передач���ромадянин��К�линсь�о-

м��Андрію�Володимирович����приватн��влас-

ність�земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�об-

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

б�дівель�і�спор�д���4-м��пров.�Садовом�,�2���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21727).

78.�Про�передач���ромадянин��К�льчиць�о-

ч��І�орю�Володимирович����приватн��власність

земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл�-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�86���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-21770).

79.�Про�передач���ромадянин��Васильчен��

Віталію�Васильович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д���5-м��пров.�Садовом�,�1-а���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21720).

80.�Про�передач���ромадянин��Серп�ть��

Валерію�Васильович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д���4-м��пров.�Садовом�,�6���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21721).

81.�Про�передач���ромадянин��Мельни���Єв-

�енію�Оле�сандрович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д���4-м��пров.�Садовом�,�12���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21723).

82.�Про�передач���ромадянин��Гріц����Сер-

�ію�Петрович����приватн��власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

��4-м��пров.�Садовом�,�2-а���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-21726).

83.�Про�передач���ромадянин��Моісєєв��Ва-

силю�Володимирович����приватн��власність

земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл�-

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

дівель�і�спор�д���4-м��пров.�Садовом�,�8���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21717).

84.�Про�передач���ромадянці�Власен�о�Оле-

ні�Сер�іївні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

на�в�л.�Радистів,�88���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-21761).

85.�Про�передач���ромадянці�Цеп�н�Лідії�Іва-

нівні���приватн��власність�земельної�ділян�и

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�-

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

Лаз�рній,�2���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва

(А-21762).

86.�Про�передач���ромадянці�Філонен�о�Ін-

ні�Володимирівні���приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

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

спор�д�на�в�л.�Радистів,�90���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-21763).

87.�Про�передач���ромадянці�Маз�рен�о�Оле-

сі�Василівні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

на�в�л.�Радистів,�80���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-21769).

88.�Про�передач���ромадянці�Бой�ів�Наталії

Іванівні���приватн��власність�земельної�ділян-

�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о

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

в�л.�Радистів,�78���Деснянсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-21775).

89.�Про�передач���ромадянці�Веремій�Кате-

рині�Ар�адіївні���приватн��власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

на�в�л.�Лаз�рній,�4���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-21773).

90.�Про�передач���ромадянці�Поправці�Яро-

славі�Юріївні���приватн��власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

на�в�л.�Радистів,�72-а���Деснянсь�ом��районі

м.�Києва�(А-21777).

91.�Про�передач���ромадянин��Зай���Оле�-

сандр��Я�ович����приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

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

спор�д�на�в�л.�Радистів,�72���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-21778).

92.�Про�передач���ромадянці�Ма�симовій�Лі-

дії�Антонівні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

��пров.�4-м��Садовом�,�15���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-21780).

93.�Про�передач���ромадянці�Козирєвій�Оле-

ні�Іванівні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

на�в�л.�Радистів,�82���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-21766).

94.�Про�передач���ромадянці�Плехановій�Ін-

ні�Оле�сандрівні���приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

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

спор�д�на�в�л.�Лаз�рній,�8���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-21764).

95.�Про�передач���ромадянці�Яремен�о�На-

дії�Іванівні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

на�в�л.�Лаз�рній,�6���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-21768).

96.�Про�передач���ромадянці�Шаповал�Кате-

рині�Петрівні���приватн��власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

на�в�л.�Лаз�рній,�10���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-21760).

97.�Про�передач���ромадянин��Провотар�

Анатолію�Андрійович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д���пров.�2-м��Сосновом�,�16��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21730).

98.�Про�передач���ромадянці�Пасхаліній�Світ-

лані�Василівні���приватн��власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

на�в�л.�Лаз�рній,�18���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-21765).

99.�Про�передач���ромадянці�Бондаревій

Світлані�Ві�торівні���приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

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

спор�д�на�в�л.�Лаз�рній,�16���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-21774).

100.�Про�передач���ромадянці�Мовчан�Ва-

лентині�Іванівні���приватн��власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

на�в�л.�Радистів,�76���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-21767).

101.�Про�передач���ромадянці�Свіщен�о�Світ-

лані�Павлівні���приватн��власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

на�в�л.�Лаз�рній,�14���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-21776).

102.�Про�передач���ромадянин��Шарію�Во-

лодимир��Павлович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д���5-м��пров.�Садовом�,�5���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21716).

103.�Про�передач���ромадянці�Л��ичевій�Іри-

ні�Володимирівні���приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

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

спор�д���4-м��пров.�Садовом�,�4���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-21724).

104.�Про�передач���ромадянин��Кален�ов�

Борис��Сер�ійович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д���4-м��пров.�Садовом�,�10���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21722).

105.�Про�передач���ромадянин��Калоші�Оле�-

сандр��Андрійович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д���5-м��пров.�Садовом�,�5-а���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21719).

106.�Про�передач���ромадянин��Ярмолен��

Юрію�Оле�сійович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д���5-м��пров.�Садовом�,�3���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21718).

107.�Про�передач���ромадянин��Мартиню-

���Андрію�Васильович����приватн��власність

земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл�-

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

дівель�і�спор�д���пров.�5-м��Садовом�,�3-а��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21715).

108.�Про�передач���ромадянці�Твердохліб

Ользі�Василівні���приватн��власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

��5-м��пров.�Садовом�,�1���Деснянсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-21728).

109.�Про�передач���ромадянин��Гончарен-

���Ми�олі�Ми�олайович����приватн��власність

земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл�-

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

дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Сосновом�,�22��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21714).

110.�Про�передач���ромадянин��Я�овцю�Іва-

н��Оле�сандрович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�22-а���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-17832).

111.�Про�передач���ромадянин��Онопрієн��

Василю�Тимофійович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�ведення�індивід�ально�о

садівництва�на�в�л.�Ма�істральній,�18-а���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(А-8974).

112.�Про�передач���ромадянин��Кривець-

�ом��Володимир��Володимирович����приват-

н��власність�земельної�ділян�и�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

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

сь�ій,�220-в���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

(А-11574).

113.�Про�передач���ромадянин��Корабель-

сь�ом��Іван��Петрович�,�член���ромадсь�ої�ор-

�анізації�садівниць�о�о�товариства�«Фронто-

ви�»�Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва,�земель-

ної�ділян�и�для�ведення�садівництва�на�в�л.

Медовій,�150���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-22154).

114.�Про�передач���ромадянці�Зінчен�о�Єв-

до�ії�Петрівні,�член���ромадсь�ої�ор�анізації�са-

дівниць�о�о�товариства�«Фронтови�»�Солом’ян-

сь�о�о�район��м.�Києва,�земельної�ділян�и�для

ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�240���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-22186).

115.�Про�передач���ромадянці�Біло��дрі

Ганні�Степанівні,�член���ромадсь�ої�ор�ані-

зації�садівниць�о�о�товариства�«Фронтови�»

Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва,�земельної

ділян�и�для�ведення�садівництва�на�в�л.�Ме-

довій,�200���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

(А-22053).

116.�Про�передач���ромадянці�Глимбоць-

�ій�Катерині�Сач�івні,�член���ромадсь�ої�ор�а-

нізації�садівниць�о�о�товариства�«Фронтови�»

Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва,�земельної

ділян�и�для�ведення�садівництва�на�в�л.�Ме-

довій,�174���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

(А-22206).

117.�Про�передач���ромадянці�Троцен�о�На-

талії�Юріївні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

��пров.�Садовом�,�20���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-9812).

118.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Ломачен���Анатолію

Ми�олайович����пров.�5-м��Садовом�,�2���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д�(К-23216).

119.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Дань���Гри�орію�Во-

лодимирович����пров.�5-м��Садовом�,�8���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д�(К-23210).
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120.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�Кож�х�Ніні�Федорівні��

пров�л���6-м��Садовом�,�5���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-23208).

121.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Федорцю�Володими-

р��Андрійович����пров.�6-м��Садовом�,�3���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д�(К-23209).

122.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Шевчен���Кирил��Ва-

лерійович����пров.�5-м��Садовом�,�4���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�об-

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

б�дівель�і�спор�д�(К-23212).

123.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Горбачен���Юрію�Се-

менович����пров.�2-м��Сосновом�,�30���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д�(К-23211).

124.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Крайньом��Оле���Юрі-

йович����пров.�6-м��Садовом�,�1���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл�-

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

дівель�і�спор�д�(К-23215).

125.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�Ситні�овій�Яні�Ми�ола-

ївні���2-м��пров.�Сосновом�,�26���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл�-

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

дівель�і�спор�д�(К-23213).

126.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Балаян��Карен��Амі-

�ович����пров.�6-м��Садовом�,�6���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл�-

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

дівель�і�спор�д�(К-23214).

127.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Т�ачен���Юрію�Івано-

вич����пров.�5-м��Садовом�,�6���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл�-

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

дівель�і�спор�д�(К-23217).

128.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�Льові�Любові�Петрівні�на

в�л.�Мос�овсь�ій,�28-з���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

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

спор�д�(К-25750).

129.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Семенов��Оле�сію

Леонідович��на�в�л.�Вчительсь�ій���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�об-

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

б�дівель�і�спор�д�(К-26461).

130.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Ра��лін��Петр��Васи-

льович�,�член��садівниць�о�о�товариства�«За-

лізнични�»,�на�в�л.�Призалізничній,�діл.�5���Дніп-

ровсь�ом��районі�м.�Києва�для�ведення��оле�-

тивно�о�садівництва�(К-25205).

131.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Глімбоць�ом��Ма�си-

м��Сер�ійович��на�в�л.�Кр�то�ірній,�15-а���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-26283).

132.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�Корнєвій�Наталії�Вале-

ріївні�на�в�л.�Л��ова,�29���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

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

спор�д�(К-25774).

133.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�Поліщ���Любові�Воло-

димирівні�на�в�л.�Калініна,�53-а���Дарниць�о-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл�-

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

дівель�і�спор�д�(К-20897).

134.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��з�пи-

тань�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�«Житло-

інвестб�д-УКБ»�на�в�л.�Ш�лявсь�ій,�32���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�для�ор�анізації

б�дівельних�робіт�(К-26335).

135.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�фізичній�особі-підприємцю�Танцю-

рі�Ми�олі�Іванович��на�в�л.�Маршала�Тимошен-

�а,�7-��(літ.�А)�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дів-

лі�ма�азин��(К-26231).

136.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�М�зею�історії�міста�Києва�на�в�л.

К�дрявсь�ій,�9���Шевчен�івсь�ом��районі�

м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

б�дівлі�м�зею�(К-25579).

137.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��т-

риманню�зелених�насаджень�Святошинсь�о�о

район��м.�Києва�на�в�л.�Б�л�а�ова,�9���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва�для��тримання�та

бла�о�строю�зелених�насаджень,�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�території�(К-26373).

138.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��т-

риманню�зелених�насаджень�Подільсь�о�о�райо-

н��м.�Києва�на�в�л.�Василя�Пори�а,�7-9���Поділь-

сь�ом��районі�м.�Києва�для��тримання�зелених

насаджень�та�обсл��ов�вання�с�вер��(К-24262).

139.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Національном��м�зею�літерат�ри

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

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�б�дин���м�зею�(К-25551).

140.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�об’єднанню�співвласни�ів�ба�ато-

�вартирно�о�б�дин���«ВИМПЕЛ»�на�в�л.�Пред-

славинсь�ій,�21/23���Печерсь�ом��районі�

м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

ба�ато�вартирно�о�житлово�о�б�дин���(К-26389).

141.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Департамент����льт�ри�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�на�б�льв.�Тараса

Шевчен�а,�3���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дів-

лі�ор�ан��державної�влади�та�місцево�о�само-

вряд�вання�(К-26098).

142.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�фізичній�особі-підприємцю�Чех�Лю-

бові�Петрівні�на�в�л.�Північній,�48-в�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�ма�азин��з�продаж��товарів�на-

родно�о�споживання�(К-25847).

143.�Про�затвердження�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и�Го-

ловном���правлінню�Сл�жби�безпе�и�У�раїни

��м.�Києві�та�Київсь�ій�області�для�е�спл�ата-

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

��пров.�Задорожном�,�2���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(Д-4722).

144.�Про�затвердження�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и�ДЕР-

ЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«РАДІОВИМІРЮ-

ВАЧ»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�-

дівлі�та�спор�д�дитячо�о�сад�а�на�в�л.�Дніпро-

дзержинсь�ій,�110���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�(Д-5744).

145.�Про�по�одження�технічної�до��ментації�із

земле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян�и�на

в�л.�Виш�ородсь�ій,�45���Подільсь�ом��районі�

м.�Києва�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«АГРОФІРМА�«ТРОЯНДА»�для�бла�о�строю

пам’ят�и�природи�«Крістерова��ір�а»�(А-21940).

146.�Про�поновлення�товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�«Тор�ово-промисло-

ва��омпанія�«РіКо»�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�для�ре�онстр��ції�нежитлової�б�-

дівлі�з�надб�довою�двох�поверхів�під�розмі-

щення�офісних�приміщень,�подальшої�їх�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�на�в�л.�Новоза-

барсь�ій,�2/6�літера�«Г»�в�Оболонсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-21527).

147.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«КТЦ�«ОМЕГА»�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�ма�азин��на�в�л.�Героїв�Дніпра,�43-�

в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(А-18728).

148.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Б��лія»�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�автозаправної�станції

на�просп.�Мінсь�ом��(біля�автостанції�«Поліс-

ся»)���Подільсь�ом��районі�(А-21797).

149.�Про�відмов����продаж��земельної�ділян-

�и�товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«МЦД�«ЗІРКА»����варталі�129,�виділі�5�П�ща-

Водиць�о�о�лісництва���КП�«Святошинсь�е�лі-

со�осподарсь�е��осподарство»�в�Оболонсь�о-

м��районі�м.�Києва�(Є-1327).

150.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Матвій-

ч����Оле�сандр��Володимирович����Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�об-

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

б�дівель�і�спор�д�(К-26112).

151.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянці�Каль�о�Раїсі

Анатоліївні���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для

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

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-25920).

152.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянці�Каль�о�Раїсі

Анатоліївні���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для

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

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-25921).

153.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянці�Каль�о�Раїсі

Анатоліївні���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для

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

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-25917).

154.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянці�Каль�о�Раїсі

Анатоліївні,���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для

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

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-25918).

155.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянин��Стожен���Во-

лодимир��Я�ович��на�в�л.�Оноре�де�Бальза�а

(в�л.�Польова)���Деснянсь�ом��районі�м�Києва

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�-

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-26358).

156.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и�Релі�ійній��ромаді

У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�парафії�на

честь�Святих�безсрібни�ів�Косьми�та�Даміана

в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�на�в�л.�Юрія

Кондратю�а,�8-а�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання���льто-

вої�б�дівлі�(К-25503).

157.�Про�відмов����наданні�дозвол��на

розроблення�прое�т��земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�товариств��з

обмеженою�відповідальністю�«ПоліСпаСер-

віс»�на�в�л.�Прирічній,�37�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�б�дівель���льт�рно-оздоровчо�о,

ре�реаційно�о,�спортивних�і�т�ристичних�ці-

лей�(К-26329).

158.�Про�ан�лювання�ви��плених�облі�ацій

вн�трішньої�місцевої�пози�и�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�серії�Н.

159.�Про�продовження�термін��дії�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26.04.2012�№ 542/7879

«Про�передач���ом�нальном��підприємств��з

питань�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�«Жит-

лоінвестб�д-УКБ»�земельної�ділян�и�для�за-

вершення�б�дівництва�ба�атоповерхових�жит-

лових�б�дин�ів�на�в�л.�Сім’ї�Сосніних,�4-а��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва».

160.�Про�дея�і�питання�ви�ористання�май-

на,�я�е�належить�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�і�переб�ває

��володінні�та��орист�ванні�ПАТ�«Київенер�о»�(від

13.07.2016�№ 08/231-2999/ПР).

161.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній

ділянці,�що�розташована�навпроти�житлових

б�дин�ів�на�в�л.�І.�Ми�олайч��а,�N№ 3 –�7�та

вздовж�проспе�т��Возз’єднання���Дніпровсь�о-

м��районі�м.�Києва.

162.�Про�обрання�представни�ів��ромадсь�о-

сті�до�с�лад��поліцейсь�их��омісій�міжре�іо-

нальних�територіальних�ор�анів�Національної

поліції�У�раїни.

163.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�23.06.2011�ро���№ 242/5629

«Про�встановлення�місцевих�подат�ів�і�зборів

��м.�Києві».

164.�Про�дея�і�питання�діяльності�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації).

165.�Про�внесення�змін�до�дея�их�рішень�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�щодо�надання�додат�ових

�арантій�о�ремим��ате�оріям��ромадян.

166.�Про�затвердження�детально�о�план��те-

риторії�в�межах�в�лиць�Мілютен�а,�Шолом-

Алейхема,�Братиславсь�ої�та�Лісово�о�прос-

пе�т����Деснянсь�ом��районі�м.�Києва.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Ситніковій Яні Миколаївні у 23му 
пров. Сосновому, 26 у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 974/974 від 28 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе3
мельної ділянки громадянці Ситніковій Яні Миколаївні у 23му пров. Сосновому, 26 у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи рішення Київської міської ради від 18.04.2013 № 192/9249 «Про
відзначення тренерів київських спортсменів — чемпіонів та призерів XXX літніх Олімпійських ігор та XIV літ3
ніх Паралімпійських ігор», 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.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и��ромадянці�Ситні�овій�Яні�Ми�олаївні��

2-м��пров.�Сосновом�,�26���Деснянсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10��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-23213).

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»
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Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АВТОСЕРВІС ПРЕМІУМ» для експлуатації 
та обслуговування адміністративно3виробничих 

і складських будівель і споруд та відкритої 
автостоянки на вул. Святошинській, 303б 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 903/903 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен3
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас3
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахо3
вуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земель3
ного кадастру про земельну ділянку від 21.03.2016 № НВ38000275482016), право комунальної власності тери3
торіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме май3
но (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме май3
но, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єк3
тів нерухомого майна від 23.03.2016 № 55750522 (запис про право власності від 21.03.2016 № 13824923), Київ3
ська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«АВТОСЕРВІС�ПРЕМІУМ»,�за

�мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о�рішення,�в�орен-

д��на�15�ро�ів�земельн��ділян���площею�0,2537

�а�(�адастровий�номер�8000000000:75:225:0014,

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

мельн��ділян���№�НВ-8000275482016)�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністративно-ви-

робничих�і�с�ладсь�их�б�дівель�і�спор�д�та�від-

�ритої�автостоян�и�на�в�л.�Святошинсь�ій,�30-б��

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

нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва���зв’яз���з�наб�ттям�права�власності�на�не-

р�хоме�майно�(до�овір���півлі-продаж��нежитло-

вих�б�дівель�від�07.04.2015�№ 2868)�(�ате�орія

земель—�землі�промисловості,�транспорт�,�зв’яз-

��,�енер�ети�и,�оборони�та�іншо�о�призначення,

заява�ДЦ�від�28.03.2016�№ 01318-000205683-

014,�справа�А-22343).

2.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«АВТОСЕРВІС�ПРЕМІУМ»:

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

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

с��У�раїни.

2.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.3.�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.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

2.5.�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.

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

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

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

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

4.�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 деякі питання використання майна, яке належить 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

і перебуває у володінні та користуванні ПАТ «Київенерго»
Рішення Київської міської ради № 854/854 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статей 317, 319 та 327 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впорядкування існуючих у місті Києві систем енергопос3
тачання, збереження цілісності технологічного і майнового енергетичного комплексу столиці України, а та3
кож з метою ефективного використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�У�оди�щодо�реалізації�про-

е�т���правління�та�реформ�вання�енер�етично-

�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�вересня�2001�ро-

��,���ладеної�між�Київсь�ою�місь�ою�держав-

ною�адміністрацією�та�п�блічним�а�ціонерним

товариством�«Київенер�о»,�в�частині�ви�лючен-

ня�майна��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�з�ідно�з�перелі�ами,�на-

веденими���додат�ах�1,�2�до�цьо�о�рішення.

2.�Взяти�до�відома,�що�майно��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва,�зазначене���п�н�ті�1�цьо�о�рішення,�не

містить�витрат�на�поліпшення,�я�і�є�підставою

для��омпенсації�за�з�одою�сторін�витрат�ПАТ

«Київенер�о»�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої

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

адміністрацією)�відповідно�до�У�оди�щодо�ре-

алізації�прое�т���правління�та�реформ�вання

енер�етично�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�ве-

ресня�2001�ро��,���ладеної�між�Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією�та�п�бліч-

ним�а�ціонерним�товариством�«Київенер�о».

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

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

3.1.�У�ласти�додат�ов����од��до�У�оди�щодо

реалізації�прое�т���правління�та�реформ�вання

енер�етично�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�верес-

ня�2001�ро��,���ладеної�між�Київсь�ою�місь�ою�дер-

жавною�адміністрацією�та�п�блічним�а�ціонер-

ним�товариством�«Київенер�о»,�з�ідно�з�п�н�том

1�цьо�о�рішення�та�надати�її�на�затвердження�Ки-

ївсь�ій�місь�ій�раді�в��становленом��поряд��.

3.2.�Спільно�з�п�блічним�а�ціонерним�товари-

ством�«Київенер�о»�забезпечити�передач��май-

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

ди�міста�Києва,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�рі-

шення,��ом�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київтеплоенер�о».

4.�За�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відан-

ня�майно��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва,�зазначене���п�н�ті�1

цьо�о�рішення,�за��ом�нальним�підприємством

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київ-

теплоенер�о»�після�ви�онання�підп�н�т��3.1

п�н�т��3�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності�та�постійн���омісію

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�житлово-�ом�-

нально�о��осподарства�та�паливно-енер�етич-

но�о��омпле�с�.

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 поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«ЛЕПТА» договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування офісних 

та складських будівель і споруд 
на вул. Великій Васильківській, 1313а 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 764/764 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер3
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само3
врядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕПТА» від
04.04.2006 № КОП30636, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�26.06.2001�№ 79-6-00035

площею� 0,3062� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:065:0001),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�«ЛЕПТА»�(ідентифі�а-

ційний��од�23744660)�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�офісних�та�с�ладсь�их�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Вели�ій�Василь�івсь�ій,�131-а

��Печерсь�ом��районі�м.�Києва�(�адастрова

справа�А-8365).

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

плати,�визначений�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�26.06.2001�№ 79-6-00035,�під-

ля�ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

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

тю�«ЛЕПТА»:

3.1.�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,�для���ладання�додат�ової���о-

ди�про�поновлення�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�26.06.2001�№ 79-6-00035.

3.2.�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

№ 057041-11348.

3.3.�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.�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 поновлення приватному підприємству «ЛЕДАС» договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування

існуючого кафе в комплексі з літнім майданчиком 
на вул. Героїв Оборони, 9/10 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 763/763 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер3
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само3
врядування в Україні» та враховуючи звернення приватного підприємства «ЛЕДАС» від 04.11.2014 № КОП3
0465, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�22.04.2005�№ 79-6-00300

площею� 0,0443� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:301:0038),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�приватним�підпри-

ємством�«ЛЕДАС»�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�існ�ючо�о��афе�в��омпле�сі�з�літнім

майданчи�ом�на�в�л.�Героїв�Оборони,�9/10��

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(справа�№�А-

21308).

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

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�22.04.2005�№ 79-6-00300,�під-

ля�ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

3.�Приватном��підприємств��«ЛЕДАС»:

3.1.�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,�для���ладання�додат�ової���о-

ди�про�поновлення�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�22.04.2005�№ 79-6-00300.

3.2.�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�26.10.2015

№ 057041-18910.

3.3.�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.

3.4.�Забезпечити�вільний�дост�п�до�земель-

ної�ділян�и�на�в�л.�Героїв�Оборони,�9/10���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

3.5.�Утрим�вати�в�належном��стані�земель-

н��ділян��.

4.�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 поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «САССК» договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
будівлі готелю на вул. Ярославів Вал, 22, 243а, 243б, 263в 

у Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 762/762 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 20, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду
землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе3
мель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місце3
ве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (від3
новлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «САССК» від 04.08.2015 № КОП30671 та від 04.08.2015 № 98/S, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�15�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�24.04.2001�№ 88-6-00019

площею� 0,3048� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:198:0011),���ладений�між�Ки-
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ївсь�ою�місь�ою�радою�та�товариством�з�об-

меженою�відповідальністю�«Фірма�Д�бль�W�Ки-

їв»�для�б�дівництва�та�е�спл�атації��отелю�з

ре�онстр��цією�та�розширенням�б�дин���№ 22

на�в�л.�Ярославів�Вал,�22,�24-а,�24-б,�26-в��

Радянсь�ом��районі�м.�Києва�(справа�А-21824).

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

ної�ділян�и�від�24.04.2001�№88-6-00019,�а�саме:

— слова�«товариство�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Фірма�Д�бль�W�Київ»�замінити�сло-

вами�«товариство�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«САССК»���відповідних�відмін�ах;

— слова�та�цифри�«для�б�дівництва�та�е�с-

пл�атації��отелю�з�ре�онстр��цією�та�розши-

ренням�б�дин���№ 22�по�в�л.�Ярославів�Вал»

замінити�словами�«для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�б�дівлі��отелю»;

— слова�«��Радянсь�ом��районі»�замінити

словами�«��Шевчен�івсь�ом��районі»���відпо-

відних�відмін�ах.

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

плати,�визначений�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�24.04.2001�№ 88-6-00019,�під-

ля�ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

4.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«САССК»:

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

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

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

�ої�державної�адміністрації)�до��менти,�ви-

значені�за�онодавством,�необхідні�для���ла-

дання�додат�ової���оди�про�поновлення�та�вне-

сення�змін�до�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�від�24.04.2001�№ 88-6-00019.

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

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�06.11.2015

№ 057041-19614.

4.3.�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.

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 поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «ПРОМБУД» договорів оренди 

земельних ділянок для будівництва житлового будинку 
з паркінгом та для організації будівельних робіт 

на вул. Казимира Малевича, 44, 46 у Голосіївському районі 
м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 761/761 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем3

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 са3
моврядування в Україні», розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД»
від 19.01.2016 № КОП30798, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овори�оренди�зе-

мельних�діляно��від�27.11.2008�№ 79-6-00680

та�від�27.11.2008�№ 79-6-00681�площами�0,2665

�а�(�адастровий�номер�8000000000:72:219:0006)

та� 0,0600� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:219:0036),���ладені�між�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою�та�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�«ПРОМБУД»�для�б�-

дівництва�житлово�о�б�дин���з�пар�ін�ом�(я�

др��ої�чер�и�заб�дови��вартал�)�та�для�ор�а-

нізації�б�дівельних�робіт�на�в�л.�Казимира�Ма-

левича,�44,�46���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(справа�А-22219).

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

них�діляно��від�27.11.2008�№ 79-6-00680�та

від�27.11.2008�№ 79-6-00681,�а�саме:

— слова�«Товариство�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«ПРОМБУД»�замінити�словами�«То-

вариство�з�обмеженою�відповідальністю�«ЮНІ-

КАРГО�У�раїна»���відповідних�відмін�ах.

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

плати,�визначений�в�до�оворах�оренди�земель-

них�діляно��від�27.11.2008�№ 79-6-00680�та

від�27.11.2008�№ 79-6-00681,�підля�ає�приве-

денню���відповідність�до�норм�за�онодавства.

4.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«ЮНІКАРГО�У�раїна»:

4.1.�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�додат-

�ової���оди�про�поновлення�та�внесення�змін

до�до�оворів�оренди�земельних�діляно��від

27.11.2008�№ 79-6-00680�та�від�27.11.2008

№ 79-6-00681.

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

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�08.02.2016

№ 057041-2149.

4.3.�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.

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 поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМСТАЛ УКРАЇНА» договору 

оренди земельної ділянки для реконструкції 
та обслуговування торговельно3складських будівель 

і споруд на вул. Новокостянтинівській, 43а (літ. Р, П, П’, ХІ) 
в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 759/759 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем3

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 са3
моврядування в Україні» та враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМ3
СТАЛ УКРАЇНА» від 26.12.2013 № КОП30132, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�28.11.2008�№ 78-6-00575

площею� 0,7039� �а� (�адастровий� номер

8000000000:78:141:0021),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�ТОВАРИСТВОМ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«РОМСТАЛ

УКРАЇНА»�для�ре�онстр��ції�та�обсл��ов�ван-

ня�тор�овельно-с�ладсь�их�б�дівель�і�спор�д

на�в�л.�Ново�остянтинівсь�ій,�4-а�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�(справа�№�А-21012).

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

ної�ділян�и�від�28.11.2008�№ 78-6-00575,�а�са-

ме:�слова�та�цифр��«в�л.�Ново�остянтинівсь�а,

4-а»�замінити�словами�та�цифрою�«в�л.�Ново-

�остянтинівсь�а,�4-а�(літ.�Р,�П,�П’,�ХІ)».

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

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�28.11.2008�№ 78-6-00575,�під-

ля�ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

4.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«РОМСТАЛ�УКРАЇНА»:

4.1.�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�14.03.2014

№ 05704-2322.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

4.3.�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�

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

ні�чинним�за�онодавством,�необхідні�для���ла-

дання�додат�ової���оди�про�поновлення�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и�від�28.11.2008

№ 78-6-00575�та�внесення�змін�до�ньо�о.

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 поновлення гаражному автокооперативу 
«Троєщина32» договору оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування металевих 
гаражів на вул. Миколи Закревського, 38 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 758/758 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер3
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само3
врядування в Україні» та враховуючи звернення гаражного автокооперативу «Троєщина32» від 14.07.2015 
№ КОП30637, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�3�ро�и�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�05.08.2005�№ 62-6-00249

площею� 1,7970� �а� (�адастровий� номер

8000000000:62:017:0021),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та��аражним�авто�о-

оперативом�«Троєщина-2»�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�металевих��аражів�на�в�л.�Ми-

�оли�За�ревсь�о�о���Деснянсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(справа�А-21740).

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

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�05.08.2005�№ 62-6-00249,�під-

ля�ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

3.�Гаражном��авто�ооператив��«Троєщина-2»:

3.1.�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,�визначе-

ні�чинним�за�онодавством,�необхідні�для���ла-

дання�додат�ової���оди�про�поновлення�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и�від�05.08.2005

№ 62-6-00249.

3.2.�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�01.12.2015

№ 057041-21089.

3.3.�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.

4.�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 поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«ДАР3С» договору оренди земельної ділянки для експлуатації

та обслуговування бензозаправного пункту та автомийки 
з конвеєром на вул. Василя Жуковського, 22 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 753/753 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер3
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само3
врядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ДАР3С» від
07.02.2013 № КОП30642, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�06.03.2006�№ 79-6-00393

площею� 0,2996� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:198:0001),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�«ДАР-С»�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�бензозаправно�о�п�н�т�

та�автомий�и�з��онвеєром�на�в�л.�Василя�Ж�-

�овсь�о�о,�22���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(справа�№�А-20688).

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

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�06.03.2006�№ 79-6-00393,�під-

ля�ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

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

тю�«ДАР-С»:

3.1.�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,�для���ладання�додат�ової���о-

ди�про�поновлення�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�06.03.2006�№ 79-6-00393.

3.2.�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�07.07.2015

№ 057041-11998.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Плотнікову Івану Миколайовичу на вул. Пухівській 

у Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного
будівництва та гаража

Рішення Київської міської ради № 648/648 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)

мельної ділянки громадянину Плотнікову Івану Миколайовичу на вул. Пухівській у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам Генерального пла)
ну міста Києва та статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 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:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянин��Плотні�ов��Іва-

н��Ми�олайович��на�в�л.�П�хівсь�ій���Деснян-

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

0,11��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

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

власність�для�індивід�ально�о�дачно�о�б�дів-

ництва�та��аража�(К-26127).

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 внесення змін до рішень Київської міської ради
Рішення Київської міської ради № 805/805 від 21 липня 2016 року

Керуючись Земельним кодексом України, законами України «Про столицю України — місто)герой Київ»,
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 810/3385 «Про
врегулювання питань продажу земельних ділянок в місті Києві» (із змінами та доповненнями), у зв’язку з от)
риманням негативних висновків від погоджувальних служб стосовно можливості продажу земельних діля)
нок на земельних торгах та з метою впорядкування земельних відносин Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Ви�лючити�позиції�55,�65,�81,�84,�106�до-

дат�а�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

30.01.2003�№ 252/412�«Про�затвердження�пе-

релі���земельних�діляно�,�призначених�для

продаж��на�земельних�тор�ах�(а��ціонах)�с�б’є�-

там�підприємниць�ої�діяльності�під�заб�дов�»

(із�змінами�та�доповненнями),�з�ідно�з�додат-

�ом�до�цьо�о�рішення�(справа�Є-0407).

2.�Ви�лючити�позицію�5�додат�а�до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28.08.2008�№ 135/135

«Про�затвердження�перелі���земельних�діля-

но�,�призначених�для�продаж��на�земельних

тор�ах�(а��ціонах�з�продаж��земельних�діля-

но��або�права�їх�оренди)�під�заб�дов�»�(із�змі-

нами�та�доповненнями),�з�ідно�з�додат�ом�до

цьо�о�рішення.

3.�Ви�лючити�позиції�2,�5,�9,�16�додат�а�до

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26.02.2010

№ 32/3470�«Про�надання�дозвол��на�опрацю-

вання�земельних�діляно��щодо�можливості�про-

даж��земельних�діляно��або�права�їх�оренди

на�земельних�тор�ах»�(із�змінами�та�доповнен-

нями),�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

4.�Ви�лючити�позицію�2�додат�а�№ 2�до�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�14.07.2011

№ 704/6091�«Про�відмов��в�поновленні�до�о-

ворів�оренди�земельних�діляно��та�надання

дозвол��на�опрацювання�земельних�діляно�

щодо�можливості�продаж��земельних�діляно�

або�права�їх�оренди�на�земельних�тор�ах»,�з�ід-

но�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

5.�Ви�лючити�позицію�2�додат�а�до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�20.11.2014�№ 395/395

«Про�визначення�перелі���земельних�діляно��для

опрацювання�можливості�продаж��їх�(або�пра-

ва�оренди�на�них)�на�земельних�тор�ах»,�з�ід-

но�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

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

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.07.2016�№ 805/805

Перелік земельних ділянок, 
які виключаються з переліку земельних ділянок, 
призначених для реалізації на земельних торгах

Рішення Київської міської ради від 30.01.2003 № 252/412 "Про затвердження переліку земельних ділянок,
призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах) суб'єктам підприємницької діяльності під забудову"

№ п/п №
позиції

Адреса ділянки Орієнтовна
площа

ділянки, га

Цільове
призначення

Причини виключення земельної ділянки з
переліку

1 55 вул. Радунська, 
14-а у
Деснянському
районі

0,2 для будівництва
та експлуатації
житлового
будинку з
об'єктами
інфраструктури,
закладів торгівлі
та громадського
харчування

на цій території вже сформована житлова
група, розташування житлових будинків
достатньо щільне, забудова ділянки
призведе до порушення інсоляції
прилеглих житлових будинків та
спричинить соціальну напругу, подальше
опрацювання питання можливості продажу
земельної ділянки недоцільне

2 65 вул. Ревуцького, 1-а
у Дарницькому
районі

0,3 для будівництва
та експлуатації
торгово-офісних
будівель

земельна ділянка знаходиться в межах
червоних ліній вулиці, частина земельної
ділянки рішенням Київської міської ради
від 31.03.2011 № 127/5514 передана в
постійне користування комунальній
корпорації "Київавтодор" для будівництва
вул. Здолбунівської на ділянці від
Дніпровської набережної до залізничних
колій (район будинку № 76 на вул.
Здолбунівській), також на території
ділянки знаходяться інженерні мережі, а
саме: тепломагістраль 2Д-1000 мм, два
напірні каналізаційні колектори 2Д-900
мм, водогін Д-800 мм

3 81 вул. Кайсарова
(біля ділянки на
вул.
Холмогорській, 24)
у Голосіївському
районі

0,1 для будівництва
та експлуатації
комплексу
автомийки і
станції технічного
обслуговування
автомобілів

земельна ділянка відповідно до "Програми
розвитку зеленої зони м. Києва до 2010
року"* віднесена до зелених насаджень
загального користування, територія
існуючого парку "на схилах по вул.
Кайсарова", також через земельну ділянку
проходить каналізаційний колектор 
Д-1800 мм та газопровід середнього тиску
Д-500 мм

4 84 вул. Тверська, 22-а
у Голосіївському
районі

0,15 для будівництва
та експлуатації
адміністративно-
офісного будинку

земельна ділянка на підставі рішення
Київської міської ради від 27.10.2005 
№ 309/3770 передана в довгострокову
оренду товариству з обмеженою
відповідальністю "ГЕОКОН" для
будівництва, експлуатації та
обслуговування житлово-адміністративної
будівлі з паркінгом та дитячим
майданчиком; ділянка забудована

5 106 вул. Вишгородська,
35-а у
Подільському
районі

0,8 для будівництва
та експлуатації
житлових
будинків та
об'єктів офісно-
торговельного
призначення

земельна ділянка відповідно до "Програми
розвитку зеленої зони м. Києва до 2010
року"* віднесена до зелених насаджень
загального користування, територія
існуючого парку "по вул. Вишгородській"

Рішення Київської міської ради від 28.08.2008 № 135/135 "Про затвердження переліку земельних ділянок,
призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах з продажу земельних ділянок або права їх оренди)

під забудову"

6 5 дорога Кільцева
(земельна ділянка
в межах червоних
ліній) у
Святошинському
районі

1,44 для влаштування
та експлуатації
виставково-
торгово-
сервісного
майданчика

земельна ділянка знаходиться в межах
червоних ліній; через зазначену територію
проходить інженерний коридор

Рішення Київської міської ради від 26.02.2010 № 32/3470 "Про надання дозволу на опрацювання земельних
ділянок щодо можливості продажу земельних ділянок або права їх оренди на земельних торгах"

7 2 вул. Михайла
Стельмаха, 6-а у
Голосіївському
районі

0,046 для будівництва,
експлуатації та
обслуговування
офісного центру з
торговельними
приміщеннями та
кафетерієм

земельна ділянка знаходиться у дворі
житлового будинку, в разі забудови
ділянки не будуть витримані умови
інсоляції, природного освітлення та
ускладнений під'їзд до прилеглих
житлових будинків

8 5 просп. Миколи
Бажана (поблизу
транспортної
розв'язки метро
"Славутич") у
Дарницькому
районі

0,173/0,315 для будівництва,
експлуатації та
обслуговування
автозаправної
станції з
комплексом
сервісного
обслуговування /
для будівництва,
експлуатації та
обслуговування
автозаправної
станції з
комплексом
сервісного
обслуговування

на підставі інформації Головного
управління містобудування та архітектури
(лист від 22.06.2011 № 6777/0/18/27-11)
відповідно до ДПТ 11-го мікрорайону
Позняки Західні через територію земельної
ділянки планується прокладання вул.
Осокорської (магістраль до мікрорайону),
розташування автозаправного комплексу в
межах вкрай напруженої розв'язки є
недоцільним, крім того, по земельній
ділянці проходять інженерні комунікації, а
саме: водогін d-1200 мм з охоронною
зоною 20 м в обидва боки, тепломережа 
2 х 1200 мм з охоронною зоною 5 м в
обидва боки

9 9 вул. Оноре де
Бальзака, 94-е у
Деснянському
районі

0,057 для розширення
міні-ринку

територія земельної ділянки являє собою
пішохідну зону і є прилеглою до існуючого
торговельно-побутового комплексу, в
зв'язку з забудовою не буде витримана
санітарна зона від ринку до прилеглої
житлової забудови

10 16 вул. Симиренка у
Святошинському
районі

0,021 для будівництва
торговельного
майданчика

земельна ділянка малої площі,
розташована впритул до спортивного
майданчика, забудова ділянки може
викликати соціальну напругу мешканців
прилеглих житлових будинків

Рішення Київської міської ради від 14.07.2011 № 704/6091 "Про відмову в поновленні договорів оренди
земельних ділянок та надання дозволу на опрацювання земельних ділянок щодо можливості продажу

земельних ділянок або права їх оренди на земельних торгах"

11 2 вул. Костянтина
Данькевича у
Деснянському
районі

0,47 для будівництва
танцювального
залу

земельна ділянка відповідно до "Програми
розвитку зеленої зони м. Києва до 2010
року"* віднесена до зелених насаджень
загального користування, територія
існуючого парку відпочинку "Молодіжний"
на розі вул. Маяковського — Цвєтаєвої"

Рішення Київської міської ради від 20.11.2014 № 395/395 "Про визначення переліку земельних ділянок для
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах"

12 2 вул. Лютнева, 60-г
у Голосіївському
районі

2,1 для будівництва
житлових
малоповерхових
будинків

частина земельної ділянки рішенням
Київської міської ради від 23.07.2015 
№ 907/1771 передана в оренду
обслуговуючому кооперативу "Колектив
індивідуальних забудовників "Коник" для
будівництва та обслуговування об'єктів
інженерної, транспортної інфраструктури
(крім об'єктів дорожнього сервісу); інша
частина ділянки є територією
Голосіївського лісництва; опрацювання
питання можливості продажу земельної
ділянки площею близько 0,35 га після
виключення зазначених територій
недоцільне

* Рішення Київської міської "Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та
концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста" від 19 липня 2005 року № 806/3381 (із
змінами та доповненнями)

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників

багатоквартирного будинку «ВИМПЕЛ» на вул. Предславинській,
21/23 у Печерському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Рішення Київської міської ради № 989/989 від 28 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)
мельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ВИМПЕЛ» на вул. Предславинській,
21/23 у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79)1, 123 Земельного ко)
дексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 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:
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1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�об’єднанню�співвласни�ів�ба�ато�вар-

тирно�о�б�дин���«ВИМПЕЛ»�на�в�л.�Предсла-

винсь�ій,�21/23���Печерсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,25��а�(земельна�ді-

лян�а��ом�нальної�власності�територіальної

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

ня�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ба�ато-

�вартирно�о�житлово�о�б�дин���з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-26389).

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 

Департаменту культури виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
на бульв. Тараса Шевченка, 3 у Шевченківському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі 
органу державної влади та місцевого самоврядування

Рішення Київської міської ради № 990/990 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)

мельної ділянки Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер)
жавної адміністрації) на бульв. Тараса Шевченка, 3 у Шевченківському районі м. Києва та додані докумен)
ти, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

адміністрації)�на�б�льв.�Тараса�Шевчен�а,�3��

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,16��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

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

сл��ов�вання�б�дівлі�ор�ан��державної�влади

та�місцево�о�самовряд�вання�з�ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-26098).

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 фізичній особі — підприємцю 
Чех Любові Петрівні на вул. Північній, 48)в 

в Оболонському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування магазину з продажу 

товарів народного споживання
Рішення Київської міської ради № 991/991 від 28 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)
мельної ділянки фізичній особі — підприємцю Чех Любові Петрівні на вул. Північній, 48)в в Оболонському
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�прое�т�

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

лян�и�фізичній�особі —�підприємцю�Чех�Лю-

бові�Петрівні�на�в�л.�Північній,�48-в�в�Оболон-

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

0,03��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

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

оренд��на�10�ро�ів�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�ма�азин��з�продаж��товарів�народ-

но�о�споживання�з�ідно�з�планом-схемою�(до-

дато��до�рішення)�(К-25847).

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 затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РАДІОВИМІРЮВАЧ» 
для експлуатації та обслуговування будівлі 

та споруд дитячого садка на вул. Дніпродзержинській, 110 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 995/995 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер)
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само)
врядування в Україні», з метою подальшої передачі до комунальної власності територіальної громади міс)
та Києва дошкільного навчального закладу, враховуючи витяг з протоколу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«РАДІОВИМІРЮВАЧ» від 03.03.2015 № 15 та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ді)
лянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�ДЕРЖАВНОМУ

ПІДПРИЄМСТВУ�«РАДІОВИМІРЮВАЧ»�площею

0,8675� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:158:0040)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівлі�та�спор�д�дитячо�о�сад-

�а�на�в�л.�Дніпродзержинсь�ій,�110���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�(земельна�ділян�а�дер-

жавної�власності,��ате�орія�земель —�землі

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

№�Д-5744,�заява�ДЦ�№ 01038-000196171-014

від�15.12.2015).

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

Про відмову у продажу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю 

«МЦД «ЗІРКА» у кварталі 129, виділі 5 Пуща)Водицького 
лісництва у КП «Святошинське лісогосподарське господарство» 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 996/996 від 28 липня 2016 року

Керуючись статтями 9, 134, 135 Земельного кодексу України та враховуючи рішення Київської міської ра)
ди від 15.12.2011 № 983/7219 «Про відмову у передачі товариству з обмеженою відповідальністю «МЦД «Зір)
ка» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування кафе та облаштування зони відпо)
чинку водіїв у кварталі 129 Пуща)Водицького лісництва Святошинського ЛПГ в Оболонському районі м. Ки)
єва», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���продаж��земельної�ділян�и

товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«МЦД�«ЗІРКА»����варталі�129,�виділі�5�П�ща-

Водиць�о�о�лісництва���КП�«Святошинсь�е�лі-

со�осподарсь�е��осподарство»�в�Оболонсь�о-

м��районі�м.�Києва�(справа�Є-1327).

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

2.1.�Ор�аніз�вати�повернення�товариств��з

обмеженою�відповідальністю�«МЦД�«ЗІРКА»

авансово�о�внес��,�сплачено�о�в�рах�но��опла-

ти�вартості�земельної�ділян�и����варталі�129,

виділі�5�П�ща-Водиць�о�о�лісництва���КП�«Свя-

тошинсь�е�лісо�осподарсь�е��осподарство»�в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва,�відповідно�до

��оди�№ 15�від�05.03.2007���с�мі�102�427,61��рн

(сто�дві�тисячі�чотириста�двадцять�сім��ривень

61��опій�а).

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

ною�відповідальністю�«МЦД�«ЗІРКА»�про�прий-

няття�цьо�о�рішення.

3.�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 відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Матвійчуку Олександру Володимировичу 

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

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 997/997 від 28 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)
мельної ділянки громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу у Солом’янському районі м. Києва та
додані документи, враховуючи те, що відповідно до частини шостої статті 118 Земельного кодексу України від)
сутня згода землекористувача (архівна довідка Києво)Святошинської районної державної адміністрації від
22.04.2003 № 267), а також категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Жу)
ляни» м. Києва від 04.01.2016 № 1/1 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими вони корис)
туються, іншим громадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь)
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянин��Матвійч���

Оле�сандр��Володимирович����Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�

0,08��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

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

власність�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

р�д�(К-26112).

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Калько Раїсі Анатоліївні 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 998/998 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)

мельної ділянки громадянці Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі м. Києва та додані документи,
враховуючи те, що відповідно до Генерального плану міста Києва, затвердженого рішенням Київської місь)
кої ради від 28.03.2002 № 370/1804, територія за функціональним призначенням частково належить до те)
риторії громадських будівель і споруд та частково до території вулиць і доріг (висновок Департаменту міс)
тобудування та архітектури від 24.07.2014 № 7439/0/12)1/19)14), керуючись статтями 9, 118 Земельного ко)
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу)
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянці�Каль�о�Раїсі�Ана-

толіївні���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�орієн-
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товною�площею�0,10��а�(земельна�ділян�а��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва)���власність�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-25920).

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

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 999/999 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)

мельної ділянки громадянці Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі м. Києва та додані документи,
враховуючи те, що відповідно до Генерального плану міста Києва, затвердженого рішенням Київської місь)
кої ради від 28.03.2002 № 370/1804, територія за функціональним призначенням частково належить до те)
риторії громадських будівель і споруд та частково до території вулиць і доріг (висновок Департаменту міс)
тобудування та архітектури від 24.07.2014 № 7439/0/12)1/19)14), керуючись статтями 9, 118 Земельного ко)
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу)
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянці�Каль�о�Раїсі�Ана-

толіївні���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,10��а�(земельна�ділян�а��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва)���власність�для�б�дівництва�та�об-

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

б�дівель�і�спор�д�(К-25921).

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці Калько Раїсі Анатоліївні 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 1000/1000 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)

мельної ділянки громадянці Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі м. Києва та додані документи,
враховуючи те, що відповідно до Генерального плану міста Києва, затвердженого рішенням Київської місь)
кої ради від 28.03.2002 № 370/1804, територія за функціональним призначенням частково належить до те)
риторії громадських будівель і споруд та частково до території вулиць і доріг (висновок Департаменту міс)
тобудування та архітектури від 24.07.2014 № 7439/0/12)1/19)14), керуючись статтями 9, 118 Земельного ко)
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу)
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянці�Каль�о�Раїсі�Ана-

толіївні���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,10��а�(земельна�ділян�а��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва)���власність�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-25917).

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

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 1001/1001 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)

мельної ділянки громадянці Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі м. Києва та додані документи,
враховуючи те, що відповідно до Генерального плану міста Києва, затвердженого рішенням Київської місь)
кої ради від 28.03.2002 № 370/1804, територія за функціональним призначенням частково належить до те)
риторії громадських будівель і споруд та частково до території вулиць і доріг (висновок Департаменту міс)
тобудування та архітектури від 24.07.2014 № 7439/0/12)1/19)14), керуючись статтями 9, 118 Земельного ко)
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу)
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Каль-

�о�Раїсі�Анатоліївні���Дарниць�ом��районі

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

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

риторіальної��ромади�міста�Києва)���влас-

ність�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

р�д�(К-25918).

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

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину
Стоженку Володимиру Яковичу 

на вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова) 
у Деснянському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 1002/1002 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)

мельної ділянки громадянину Стоженку Володимиру Яковичу на вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова) у Дес)
нянському районі м. Києва та додані документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам
Генерального плану міста Києва та статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ке)
руючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких зако)
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час)
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянин��Стожен���Во-

лодимир��Я�ович��на�в�л.�Оноре�де�Бальза�а

(в�л.�Польова)���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,10��а�(земельна�ділян-

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

ди�міста�Києва)���власність�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-26358).

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

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Релігійній громаді Української Православної Церкви 
парафії на честь Святих безсрібників Косьми
та Даміана в Оболонському районі м. Києва 

на вул. Юрія Кондратюка, 8)а в Оболонському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування культової будівлі

Рішення Київської міської ради № 1003/1003 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)

мельної ділянки Релігійній громаді Української Православної Церкви парафії на честь Святих безсрібників
Косьми та Даміана в Оболонському районі м. Києва на вул. Юрія Кондратюка, 8)а в Оболонському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи витяг з протоколу № 3 засідання постійної комісії з питань місто)
будування, архітектури та землекористування від 24.12.2015 № 08/281)98к, керуючись статтями 9, 123 Зе)
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що)
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Зако)
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и�Релі�ійній��ромаді�У�раїн-

сь�ої�Православної�Цер�ви�парафії�на�честь

Святих�безсрібни�ів�Косьми�та�Даміана�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�на�в�л.�Юрія�Кон-

дратю�а,�8-а�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,05��а�(земельна�ділян-

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

ди�міста�Києва)�в�постійне��орист�вання�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання���льтової�б�-

дівлі�(К-25503).

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

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «ПоліСпаСервіс» 

на вул. Прирічній, 37 в Оболонському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування 

будівель культурно)оздоровчого, рекреаційного, 
спортивних і туристичних цілей

Рішення Київської міської ради № 1004/1004 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ПоліСпаСервіс» на вул. Прирічній, 37 в Оболон)
ському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що частина земельної ділянки розміщена в охо)
ронних зонах магістрального трубопроводу, в межах яких відповідно до пункту 11 Правил охорони магіс)
тральних трубопроводів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1747, заборо)
няється організовувати заходи, пов’язані з масовим скупченням людей, керуючись статтями 9, 123, 124 Зе)
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що)
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Зако)
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ПоліСпаСервіс»�на�в�л.�При-

річній,�37�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,92��а�(земельна�ділян�а

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

ди�міста�Києва)�в�оренд��на�49�ро�ів�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель���льт�р-

но-оздоровчо�о,�ре�реаційно�о,�спортивних�і

т�ристичних�цілей�(К-26329).

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
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва

Розпорядження № 802 від 1 вересня 2016 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011

року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і
надання кредитів з бюджету», підпункту 17.4 пункту 17 рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 ро)
ку № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року
№ 60/60 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік»:

1.�Затвердити�перерозподіл��оштів���межах

аси�н�вань�по��оловних�розпорядни�ах�бю-

джетних��оштів�між�обТє�тами�б�дівництва,

ре�онстр��ції�тощо,�а�та�ож�видами�оплач�ва-

них�робіт�(прое�тні�роботи,�оплата�за�мин�лі�ро-

�и,�поточні��апітальні�в�ладення,�придбання

ооладнання�тощо),�передбаченими�додат�ом

4�до�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2016�рі�,�затвердженої�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22��р�дня

2015�ро���№ 60/60,�що�додається.

2.�Затвердити�перерозподіл��оштів���межах

аси�н�вань�по��оловних�розпорядни�ах�бю-

джетних��оштів�між�напрямами�ви�онання�ро-

біт�з��апітально�о�ремонт�,�передбаченими�до-

дат�ом�5�до�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціаль-

но�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі�,�затвер-

дженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22

�р�дня�2015�ро���№ 60/60,�що�додається.�

3.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�роз-

вит��,�передбачених��оловним��розпорядни-

�ам�бюджетних��оштів�на�2016�рі����спеціаль-

ном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за-

�ально�о�обся��бюджетних�призначень�на�фі-

нанс�вання��апітальних�в�ладень,�що�додає-

ться.

4.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�роз-

вит��,�передбачених��оловним�розпорядни�ам

бюджетних��оштів�на�2016�рі����спеціальном�

фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за�ально-

�о�обся���бюджетних�призначень�на�фінанс�-

вання��апітально�о�ремонт�,�що�додається.

5.�Відповідно�до�п�н�тів�1,�2,�3,�4�цьо�о�роз-

порядження�внести�зміни�до�по�азни�ів�Про-

�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���

м.�Києва�на�2016�рі�,�доведених�до�департа-

ментів,��правлінь,�інших�стр��т�рних�підрозді-

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

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

районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій�з�ідно�з�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�29�січня�2016�ро-

���№ 40�«Про�Про�рам��е�ономічно�о�і�соці-

ально�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі�»�(в�ре-

да�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�від�11�серпня�2016�ро���№ 661),

а�саме:

зведеної�про�рами��апітальних�в�ладень�та

�апітально�о�ремонт�;

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апі-

тальних�в�ладень;

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апі-

тально�о�ремонт�;

адресно�о�перелі���об’є�тів��апітально�о�ре-

монт�,�я�ий�здійснюється�за�замовленням�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�рах�-

но���оштів�спеціально�о�фонд��бюджет��міста

Києва,�ви�лавши�їх�в�реда�ціях,�що�додають-

ся.

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

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

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

забезпечити�подання�цьо�о�розпорядження�на

по�одження�до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о

розвит��.

7.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

ни�до�розпис��місцево�о�бюджет�,�після�по�о-

дження�в��становленом��поряд���цьо�о�роз-

порядження�з�постійною��омісією�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�о-

номічно�о�розвит��.

Голова В. Кличко

Про проведення культурно) розважальної акції 
«Тбілісоба на Андріївському узвозі»

Розпорядження № 803 від 1 вересня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та про)

ведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно)просвітниць)
кого, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
червня 1999 року № 317/418, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив��посольства�Гр�зії�в

У�раїні�спільно�з�ТОВ�«Д.�Ж.�Е.�М»�щодо�про-

ведення�01�та�02�жовтня�2016�ро���з�12.00�до

22.00���льт�рно-розважальної�а�ції�«Тбілісооа

на�Андріївсь�ом���звозі»�(далі�Захід).

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під�отов���та�проведення�Заход��взяло�на�се-

бе�посольство�Гр�зії�в�У�раїні.

3.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції���м.�Києві�та�Управління�патр�льної

поліції���м.�Києві�Департамент��патр�льної�по-

ліції�Національної�поліції�У�раїни�забезпечити:

3.1.�Охорон���ромадсь�о�о�поряд���під�час

під�отов�и�та�проведення�Заход��01�та�02�жовт-

ня�2016�ро���на�Андріївсь�ом���звозі�в�місті

Києві,�та�ож�охорон��обладнання,�техні�и�на

період�її�монтаж�/демонтаж��та�під�час�прове-

дення�Заход�.

3.2.�Умови�вільно�о�заїзд��та�виїзд��на�те-

риторію�проведення�Заход��автотранспорт�,

я�ий�перевозитиме�обладнання�та��часни�ів

Заход�.

4.�Посольств��Гр�зії�в�У�раїні:

4.1.�Забезпечити�ви�онання�Правил�бла�о-

�строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро-

���№�1051/1051,�під�час�під�отов�и�та�прове-

дення�Заход��і�відновлення�пор�шено�о�бла�о-

�строю���зв’яз���з�встановленням�сцени�ма-

лих�архіте�т�рних�форм�на�Андріївсь�ом���зво-

зі�в�місті�Києві�з�22.00�30�вересня�2016�ро���до

06.00 03�жовтня�2016�ро��.

4.2.�Забезпечити�ви�онання�с�б’є�тами�ви-

мо��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23��р�д-

ня�2010�ро���№ 413/5225�«Про�дея�і�питання

з��поряд��вання�в�м.�Києві�роздрібної�тор�ів-

лі�ал�о�ольними,�слабоал�о�ольними�напоями,

вином�столовим,�пивом�(�рім�безал�о�ольно-

�о)�та�тютюновими�виробами».

4.3.�Забезпечити���ладення�до�оворів�на

прибирання�території�та�вивезення�сміття�з�те-

риторії�проведення�Заход�.

5.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

спільно�з��ом�нальним�підприємством�«Київ-

транспар�сервіс»�та��правлінням�превентив-

ної�діяльності�Головно�о��правління�Національ-

ної�поліції���м.�Києві�забезпечити�недоп�щен-

ня�пар��вання�транспортних�засобів���місці

проведення�Заход�.

6.�Департамент��промисловості�та�розвит��

підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�по�одити�за�поданням�ТОВ�«Д.�Ж.�Е.�М»

схем��розміщення�об’є�тів�тор�івлі�з�продаж�

с�венірної�прод��ції,�прод��тів�харч�вання,�со-

лодощів,�безал�о�ольних�напоїв.

7.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

чер��вання�бри�ад�е�стреної�(швид�ої)�медич-

ної�допомо�и�під�час�проведення�Заход�.

8.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

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

печити�інформ�вання�меш�анців�столиці�про

проведення�Заход��в��ом�нальних�засобах�ма-

сової�інформації.

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілам�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії,
виданої загальноосвітньому 

навчальному закладу «Гуманітарна гімназія 
«Гармонія»

Розпорядження № 764 від 31 серпня 2016 року
Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської ді)

яльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс)
трації) 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�№ 199534

��сфері�дош�ільної�освіти�(до�ляд�за�дітьми�до-

ш�ільно�о�ві��,�виховання�і�навчання�дітей�до-

ш�ільно�о�ві��),�видан��за�альноосвітньом��на-

вчальном��за�лад��«Г�манітарна��імназія�«Гар-

монія»�(ідентифі�аційний��од�21617070,�міс-

цезнаходження:�02192,�м.�Київ,�в�лиця�Жма-

чен�а,�б�дино��14),���зв’яз���зі�зміною�найме-

н�вання�юридичної�особи,�а�саме:�за�ально-

освітній�навчальний�за�лад�«Г�манітарна��ім-

назія�«Гармонія»�на�приватний�навчальний�за-

�лад�«Навчально-виховний��омпле�с�«Г�мані-

тарна��імназія�«Гармонія».

2.�Ліцензію�серії�АЕ�№ 199534���сфері�до-

ш�ільної�освіти�(до�ляд�за�дітьми�дош�ільно-

�о�ві��,�виховання�і�навчання�дітей�дош�ільно-

�о�ві��),�видан��за�альноосвітньом��навчаль-

ном��за�лад��«Г�манітарна��імназія�«Гармо-

нія»,�визнати�недійсною.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старос-

тен�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, 
виданої Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Світограй»
Розпорядження № 765 від 31 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�№ 199520

��сфері�дош�ільної�освіти�(виховання�і�навчан-

ня�дітей�дош�ільно�о�ві��),�видан��Товариств�

з�обмеженою�відповідальністю�«Світо�рай»

(ідентифі�аційний��од�37924065,�місцезнахо-

дження:�03028,�м.�Київ,�пров�ло��Феодосій-

сь�ий,�б�дино��14,�офіс�84),�на�ліцензію�на

право�провадження�освітньої�діяльності���сфе-

рі�дош�ільної�освіти.

2.�Ліцензію�серії�АЕ�№ 199520���сфері�до-

ш�ільної�освіти�(виховання�і�навчання�дітей�до-

ш�ільно�о�ві��),�видан��Товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Світо�рай»,�визнати�не-

дійсною.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старостен-

�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, 
виданої загальноосвітньому навчальному закладу 

Міжнародна школа І)ІІІ ступенів «Меридіан»
Розпорядження № 766 від 31 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�АВ�№ 342768

��сфері�за�альної�середньої�освіти�(надання

почат�ової�за�альної�освіти;�надання�базової

за�альної�середньої�освіти;�надання�повної

за�альної�середньої�освіти),�видан��за�аль-

ноосвітньом��навчальном��за�лад��Міжна-

родна�ш�ола�І-ІІІ�ст�пенів�«Меридіан»�(іден-

тифі�аційний��од�26060092,�місцезнаходжен-

ня:�04108,�м.�Київ,�пров�ло��Квітневий,�б�-

дино��5-А)�на�ліцензію�на�право�проваджен-

ня�освітньої�діяльності���сфері�за�альної�се-

редньої�освіти.

2.�Ліцензію�серії�АВ�№ 342768���сфері�за-

�альної�середньої�освіти�(надання�почат�о-

вої�за�альної�освіти;�надання�базової�за�аль-

ної�середньої�освіти;�надання�повної�за�аль-

ної�середньої�освіти),�видан��за�альноосвіт-

ньом��навчальном��за�лад��Міжнародна�ш�о-

ла�І-ІІІ�ст�пенів�«Меридіан»,�визнати�недійс-

ною.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адмініcтрації�Старос-

тен�о�Г.�В.

Голова В. Кличко
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Про переоформлення ліцензії, 
виданої загальноосвітньому навчальному закладу 

«Гуманітарна гімназія «Гармонія»
Розпорядження № 767 від 31 серпня 2016 року

Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської ді)
яльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс)
трації) 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�АБ�№ 124419

��сфері�за�альної�середньої�освіти�(надання�по-

чат�ової�за�альної�освіти;�надання�базової�за�аль-

ної�середньої�освіти;�надання�повної�за�альної

середньої�освіти),���сфері�позаш�ільної�освіти

(навчання�за���манітарним�напрямом),�видан�

за�альноосвітньом��навчальном��за�лад��«Г�-

манітарна��імназія�«Гармонія»�(ідентифі�ацій-

ний��од�21617070,�місцезнаходження:�02192,

м.�Київ,�в�лиця�Жмачен�а,�б�дино��14),���зв’яз-

���зі�зміною�наймен�вання�юридичної�особи,�а

саме:�за�альноосвітній�навчальний�за�лад�«Г�-

манітарна��імназія�«Гармонія»�на�приватний�на-

вчальний�за�лад�«Навчатьно-виховний��омпле�с

«Г�манітарна��імназія�«Гармонія».

2.�Ліцензію�серії�АБ�№ 124419���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),���сфері�позаш�ільної�освіти

(навчання�за���манітарним�напрямом),�видан�

за�альноосвітньом��навчальном��за�лад��«Г�-

манітарна��імназія�«Гармонія»,�визнати�недійс-

ною.

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 переоформлення ліцензії, 
виданої Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Дитячий садок «Європейська освіта»
Розпорядження № 769 від 31 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�№ 186177

��сфері�дош�ільної�освіти�(виховання�і�навчан-

ня�дітей�дош�ільно�о�ві��),�видан��Товариств�

з�обмеженою�відповідальністю�«Дитячий�са-

до��«Європейсь�а�освіта»�(ідентифі�аційний

�од�38258600,�місцезнаходження:�03190,�

м.�Київ,�в�лиця�Салютна,�б�дино��42/46),�на

ліцензію�на�право�провадження�освітньої�ді-

яльності���сфері�дош�ільної�освіти.

2.�Ліцензію�серії�АЕ�№ 186177���сфері�до-

ш�ільної�освіти�(виховання�і�навчання�дітей�до-

ш�ільно�о�ві��),�видан��Товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Дитячий�садо��«Європей-

сь�а�освіта»,�визнати�недійсною.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старостен-

�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, 
виданої Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Навчально)виховний комплекс 
«Святошинська гімназія»

Розпорядження № 770 від 31 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�АГ�№ 507980

��сфері�дош�ільної�освіти�(до�ляд�за�дітьми�до-

ш�ільно�о�ві��;�виховання�і�навчання�дітей�до-

ш�ільно�о�ві��),�видан��Товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Навчально-виховний

�омпле�с�«Святошинсь�а��імназія»�(ідентифі-

�аційний��од�32424585,�місцезнаходження:

03179,�м.�Київ,�в�лиця�Ірпінсь�а,�б�дино�,74-

А),�на�ліцензію�на�право�провадження�освіт-

ньої�діяльності���сфері�дош�ільної�освіти.

2.�Ліцензію�серії�АГ�№ 507980���сфері�до-

ш�ільної�освіти�(до�ляд�за�дітьми�дош�ільно-

�о�ві��;�виховання�і�навчання�дітей�дош�іль-

но�о�ві��),�видан��Товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Навчально-виховний��ом-

пле�с�«Святошинсь�а��імназія»,�визнати�не-

дійсною.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старостен-

�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, 
виданої навчально)виховному комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад — 
загальноосвітній навчальний заклад «Престиж» 

при Міжрегіональній Академії 
управління персоналом»

Розпорядження № 771 від 31 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�№ 199511

��сфері�дош�ільної�освіти:�(до�ляд�за�дітьми

дош�ільно�о�ві��,�навчання�і�виховання�дітей

дош�ільно�о�ві��),�видан��навчально-виховно-

м���омпле�с��«Дош�ільний�навчальний�за-

�лад —�за�альноосвітній�навчальний�за�лад

«Престиж»�при�Міжре�іональній�А�адемії��прав-

ління�персоналом»�(ідентифі�аційний��од

24921459,�місцезнаходження:�02232,�м.�Київ,

б�львар�Ви��рівсь�ии,�б�дино��13-А),�на�ліцен-

зію�на�право�провадження�освітньої�діяльно-

сті���сфері�дош�ільної�освіти.

2.�Ліцензію�серії�АЕ�№ 199511���сфері�до-

ш�ільної�освіти:�(до�ляд�за�дітьми�дош�ільно-

�о�ві��,�навчання�і�виховання�дітей�дош�ільно-

�о�ві��)�видан��навчально-виховном���омпле�-

с��«Дош�ільний�навчальний�за�лад�за�ально-

освітній�навчальний�за�лад�«Престиж»�при�Між-

ре�іональній�А�адемії��правління�персоналом»,

визнати�недійсною.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старостен-

�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, 
виданої школі)дитячий садок 1)го ступеня 

«Кияночка»
Розпорядження № 772 від 31 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�№ 186184

��сфері�за�альної�середньої�освіти�(надання

почат�ової�за�альної�освіти),���сфері�дош�іль-

ної�освіти�(до�ляд�дітей�дош�ільно�о�ві��,�на-

вчання�і�виховання�дітей�дош�ільно�о�ві��),�ви-

дан��ш�олі-дитячий�садо��1-�о�ст�пеня�«Ки-

яноч�а»�(ідентифі�аційний��од�20078613,�міс-

цезнаходження:�04119,�місто�Київ,�в�лиця�Сім’ї

Хохлових,�б�дино��8),�на�ліцензію�на�право

провадження�освітньої�діяльності���сфері�за-

�альної�середньої�та�дош�ільної�освіти.

2.�Ліцензію�серії�АЕ�№ 186184���сфері�за-

�альної�середньої�освіти�(надання�почат�ової�за-

�альної�освіти),���сфері�дош�ільної�освіти�(до-

�ляд�дітей�дош�ільно�о�ві��,�навчання�і�вихован-

ня�дітей�дош�ільно�о�ві��),�видан��ш�олі-ди-

тячий�садо��1-�о�ст�пеня�«Кияноч�а»,�визнати

недійсною.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старостен-

�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�31.08.2016�р.�№�775

СТРУКТУРА
Департаменту житлово)комунальної інфраструктури

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Дире�тор�Департамент�

Заст�пни��дире�тора�Департамент�

Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�з�питань�енер�озбереження,

паливно-енер�етично�о��омпле�с��та���сфері�питної�води

Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�житлово-�ом�нальної�політи�и

Управління�ор�анізаційно�о�забезпечення

Управління�бюджетно�о�план�вання,�інвестиційної�діяльності�та�реалізації�прое�тів

Управління�розвит���житлово-�ом�нально�о��осподарства

Управління�рит�альних�посл��

Управління�з�питань�енер�озбереження,�паливно-енер�етично�о��омпле�с��та���сфері�питної

води

Управління�житлово-�ом�нальної�політи�и

Управління�фінансово�о�забезпечення,�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності

Юридичний�се�тор

Се�тор��правління�персоналом

Се�тор�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�дит�

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про затвердження структури Департаменту 
житлово)комунальної інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 775 від 31 серпня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто)герой Київ», Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 20 червня 2002 року № 28/28 «Про утворен)
ня виконавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності», роз)
порядження Київського міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 «Про затвердження граничної чи)
сельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь)
кої державної адміністрації)», з метою впорядкування структури Департаменту житлово)комунальної ін)
фраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.�Затвердити�стр��т�р��Департамент��жит-

лово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації),�що�додається.

2.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�від�18�березня�2015�ро��

№ 237�«Про�затвердження�стр��т�ри�Депар-

тамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»;

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�від�01��вітня�2015�ро���№ 294

«Про�внесення�змін���стр��т�р��Департамен-

т��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)».

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.

Голова В. Кличко
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Керівник апарату В. Бондаренко

Про визначення контингенту учнів початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)

на 2016�2017 навчальний рік
Розпорядження № 774 від 31 серпня 2016 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України
«Про позашкільну освіту», Закону України «Про культуру», враховуючи пункт 24 розділу IV протоколу № 3
розширеного засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 25 березня 2016 року:

Додато��

до�розпорядження�

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

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

31.08.2016�р.�№�774

Контингент учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів (шкіл естетичного виховання) на 2016�2017 навчальний рік

1.�Визначити��онтин�ент��чнів�почат�о-

вих�спеціалізованих�мистець�их�навчаль-

них�за�ладів�(ш�іл�естетично�о�виховання)

на�2016-2017�навчальний�рі��з�ідно�з�до-

дат�ом.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старостен-

�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про деякі питання міського конкурсу проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування

Розпорядження № 796 від 1 вересня 2016 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 832/7068 «Про міський конкурс

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування», міської комплексної програми «Сприяння місце�
вому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012�2016 pp.», затвердженої рі�
шенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 842/7078, рішення Київської міської ради від 22
грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», з метою забезпечення сприятливих умов для
участі територіальної громади міста Києва у розвитку міста, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

1.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

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

печити�фінанс�вання�прое�тів�та�про�рам�пе-

реможцям�місь�о�о��он��рс��прое�тів�та�про-

�рам�розвит���місцево�о�самовряд�вання�в

межах�видат�ів,�передбачених���бюджеті�міс-

та�Києва�на�2016�рі��на�ви�онання�місь�ої��ом-

пле�сної�про�рами�«Сприяння�місцевом��са-

мовряд�ванню�та�розвит����ромадянсь�о�о�с�-

спільства���м.�Києві�на�2012-2016�pp.»,�з�ідно

з�додат�ом.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

№ Найменування закладів Кількість учнів Всього
учнів
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Голосіївський район 1133 476 315 182 131 21 0 8 225 1358

1 Київська дитяча музична школа 
№ 3 ім. В. Косенка

350 167 19 91 65 0 0 8 28 378

2 Київська    дитяча    художня
школа №9

160 0 160 0 0 0 0 0 90 250

Київська вечірня музична школа
№ 1 ім. К. Стеценка

305 157 83 35 22 8 о 0 22 327

4 Київська театральна школа�студія 53 0 53 0 0 0 0 0 20 73

5 Київська дитяча музична школа
№38

265 152 0 56 44 13 0 0 65 330

Дарницький район 1199 651 315 125 84 24 0 0 752 1951

1 Дитяча школа мистецтв № 4 384 226 72 47 22 17 0 0 350 734

2 Дитяча школа мистецтв № 9 250 151 81 12 6 0 0 0 200 450

3 Дитяча музична школа № 21 430 274 27 66 56 7 0 0 92 522

4 Дитяча художня школа № 11 135 0 135 0 0 0 0 0 ПО 245

Деснянський район 1352 490 425 198 85 29 125 0 285 1637

1 Київська дитяча школа мистецтв
№ 3

351 130 95 80 24 22 0 0 155 506

2 Дитяча музична школа № 24 305 138 23 98 39 7 0 0 50 355

3 Школа мистецтв Деснянського
району

696 222 307 20 22 0 125 0 80 776

Дніпровський район 2247 1014 457 373 167 162 68 6 740 2987

1 Дитяча школа мистецтв № 6 
ім. Г.Л. Жуковського

665 236 287 103 33 0 0 6 400 1065

2 Дитяча музична школа № 13 
ім. М. І. Глінки

450 243 20 79 40 0 68 0 70 520

3 Дитяча музична школа № 16 201 136 0 50 15 0 0 0 30 231

4 Дитяча музична школа № 20 310 205 0 65 40 0 0 0 0 310

5 Дитяча художня школа № 2 150 0 150 0 0 0 0 0 70 220

6 Школа джазового та естрадного
мистецтв

471 194 0 76 39 162 0 0 170 641

Оболонський район 1962 860 522 366 144 70 0 0 110 2072

1 Дитяча школа мистецтв № 5 800 339 268 1 10 53 30 0 0 90 890

2 Дитяча художня школа № 3 155 0 155 0 0 0 0 0 0 155

3 Дитяча музична школа № 36 301 1 60 0 81 зо зо 0 0 20 321

4 Дитяча музична школа № 37 255 107 46 75 27 0 0 0 0 255

5 Дитяча музична школа № 39 200 ПО 14 57 9 10 0 0 0 200

6 Дитяча музична школа № 40 251 144 39 43 25 0 0 0 0 251

Печерський район 1761 818 123 373 381 55 0 11 292 2053

1 Дитяча музична школа № 4 
ім. Д.Д. Шостаковича

370 227 16 59 46 14 0 8 50 420

2 Дитяча музична школа № 9 200 93 19 26 62 0 0 0 7 207

3 Дитяча музична школа № 10 401 165 41 122 73 0 0 0 130 531

4 Дитяча музична школа № 27 420 168 32 98 97 22 0 3 55 475

5 Дитяча музична школа № 28 370 165 15 68 103 19 0 0 50 420

Подільський район 2268 1047 505 349 236 89 42 0 454 2722

1 Київська дитяча школа мистецтв
ім. С. Турчака

480 254 96 47 52 31 0 0 175 655

2 Київська дитяча музична школа 
№ 1 ім. Я. Степового

370 174 21 89 45 0 41 0 69 439

3 Київська дитяча музична школа № 12 301 153 22 25 60 41 0 0 70 371

4 Київська дитяча музична школа .№ 31 346 129 120 54 29 13 1 0 16 362

5 Київська дитяча музична школа № 35 370 136 46 134 50 4 0 0 60 430

6 Київська дитяча художня школа № 4 80 0 80 0 0 0 0 0 16 96

7 Київська дитяча художня школа № 10 120 0 120 0 0 0 0 0 48 168

8 Київська дитяча хореографічна школа
№ 1

201 201 0 0 0 0 0 0 0 201

Святошинський район 1622 800 322 292 150 58 0 0 160 1782

1 Київська дитяча школа мистецтв № 8 500 244 127 68 45 16 0 0 35 535

2 Київська дитяча музична школа № 22 410 269 10 67 31 33 0 0 32 442

Київська дитяча музична школа № 23 301 117 26 111 38 9 0 0 25 326

Київська дитяча музична школа № 29 252 170 0 46 36 0 0 0 34 286

Київська дитяча художня школа № 5 159 0 159 0 0 0 0 0 34 193

Солом'янський район 2156 773 396 559 267 135 26 0 351 2507

1 Київська дитяча школа мистецтв № 1 352 65 149 77 50 11 0 0 100 452

2 Київська дитяча музична школа № 7
ім. І. Шамо

460 240 19 128 53 20 0 0 55 515

3 Київська дитяча музична школа № 14
ім. Д. Кабалевського

470 177 15 158 58 62 0 0 70 540

4 Київська дитяча музична школа № 15 420 222 19 105 64 10 0 0 50 470

5 Київська дитяча музична школа № 33 318 69 58 91 42 32 26 0 20 338

6 Київська дитяча художня школа № 1 136 0 136 0 0 0 0 0 56 192

Шевченківський район 3070 1711 525 433 296 33 72 0 440 3510

1 Київська дитяча школа мистецтв № 2
ім. М. Вериківського

700 239 172 129 75 21 64 0 200 900

2 Київська дитяча школа мистецтв № 5
ім. Л. Ревуцького

680 398 137 80 65 0 0 0 0 680

3 Київська дитяча музична школа № 8 320 138 42 93 47 0 0 0 0 320

4 Київська дитяча музична школа № 11 305 240 0 32 33 0 0 0 0 305

5 Київська дитяча музична школа № 26 335 238 0 67 30 0 0 0 0 335

6 Київська дитяча музична школа № 32 310 188 24 32 46 12 8 0 0 310

7 Київська дитяча художня школа № 7 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150

8 Державна дитяча хореографічна
студія українського танцю
"Барвіночок"

270 270 0 0 0 0 0 0 240 510

Департамент культури

1 Київська дитяча школа мистецтв № 7 415 202 41 77 18 49 28 0 385 800

№ Назва ОСН Район Назва проекту Загальна
вартість
проекту або
програми
(грн)

1. "Комітет мікрорайону
"Сирець�1"

Шевченківський "Територія активностей "MOTORIC PARK" у Сирецькому
парку"

125 116,0

2. "Комітет мікрорайону
"Совки"

Солом'янський "Комплексне облаштування "Скверу на вулиці
Каменярів" в мікрорайоні "Совки" Солом'янського
району міста Києва. Перша черга: Вдосконалення
інфраструктури дитячого спортивно�ігрового
майданчика"

60 000,0

3. "Комітет мікрорайону
"Лаврський"

Печерський "Благоустрій прибудинкової території будинку № 7/10
на вулиці Цитадельній з реконструкцією підпірної
стінки"

70 000,0

4. "Квартальний комітет
"Зариваха"

Дарницький "Встановлення вуличних тенісних столів для підлітків, 4
лавок та пісочниць з тентовим дахом у зоні відпочинку
на Осокорках Дарницького району на вулицях
Іжевській і Трускавецькій"

37 400,0

5. "Комітет мікрорайону
"Березняки�Тельбін"

Дніпровський "Безпечні "Березняки". Он�лайн платформа" 119 200,0

Додато��

до�розпорядження�

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

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

01.09.2016�р.�№�796

Перелік 
переможців міського конкурсу проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування
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Керівник апарату В. Бондаренко

1.�Передати�до�сфери��правління�Солом’янсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�автомобіль�ле�-

�овий�JAC�J6,�2014�ро���вип�с��,�балансовою�вартістю

323�тис.��ривень,�реєстраційний�номер�АА5439РА�для

дитячо�о�б�дин���сімейно�о�тип��Солом’янсь�о�о�райо-

н��міста�Києва.

2.�Сл�жбі���справах�дітей�та�сім’ї�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

міністрації)�спільно�з�Солом’янсь�ою�районною�в�місті

Києві�державною�адміністрацією�здійснити�в��становле-

ном��поряд���передач�-приймання�автомобіля,�зазна-

чено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Солом’янсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�ад-

міністрації�забезпечити���ладання�до�овор��безоплат-

но�о��орист�вання�(позич�и)�автомобілем,�зазначеним��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�з�бать�ами-вихователя-

ми�дитячо�о�б�дин���сімейно�о�тип��Солом’янсь�о�о

район��міста�Києва.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження

по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обо-

в’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про передачу автомобіля легкового до сфери управління Солом’янської
районної в місті Києві державної адміністрації для дитячого будинку 

сімейного типу Солом’янського району міста Києва
Розпорядження № 797 від 1 вересня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 За�
кону України «Про охорону дитинства», Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Мі�
ністрів України від 26 квітня 2002 року № 564, Міської цільової програми «Діти. Сім’я. Столиця на 2016�2018 роки», затвердженої рі�
шенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року № 90/90, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080
«Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін�
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», з метою створення належних умов для виховання дітей�сиріт та дітей, по�
збавлених батьківського піклування:

1.�Ви�онати�ремонтно-реставраційні�роботи�пам’ят�и

історії�місцево�о�значення�б�дівлі�№ 11,�літ.�А�на�в�лиці

Терещен�івсь�ій���Шевчен�івсь�ом��районі�до�30��р�д-

ня�2016�ро��.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�з��тримання

та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціально�о�призна-

чення�«Спецжитлофонд»�(далі —�КП�«Спецжитлофонд»)

замовни�ом�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження.

3.�КП�«Спецжитлофонд»:

3.1.�Визначити��енеральн��прое�тн��та��енеральн��під-

рядн��б�дівельн��ор�анізації�для�ви�онання�робіт,�зазна-

чених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,���встановленом�

за�онодавством�поряд��.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвердження�про-

е�тної�до��ментації�в�поряд��,�встановленом��за�оно-

давством�У�раїни.

3.3.�Одержати�дозволи�ор�анів�ви�онавчої�влади���сфе-

рі�охорони���льт�рної�спадщини�на�проведення�робіт��

встановленом��за�онодавством�поряд��.

3.4.�Забезпечити�дотримання�за�онодавства�щодо�по-

ряд���ви�онання�б�дівельних�робіт.

3.5.�Ви�онати�роботи�відповідно�до�Правил�бла�о�ст-

рою�міста�Києва,�затверджених�рішенням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро���№ 1051/1051.

3.6.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на�проведен-

ня�ремонтно-реставраційних�робіт�б�дівлі,�зазначеної��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�обов’яз�ово�передбачи-

ти��мови�щодо�надання�підрядною�ор�анізацією��аран-

тії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити��арантійні�стро-

�и�е�спл�атації�об’є�та.

4.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�забезпе-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�надати�в��станов-

леном��поряд���до�Департамент��е�ономі�и�та�інвести-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�інвестиційні�пропозиції

щодо�в�лючення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження,�до�про�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Про проведення ремонтно�реставраційних робіт пам’ятки історії 
місцевого значення будівлі № 11, літ. А на вулиці Терещенківській 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 801 від 1 вересня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудів�
ної діяльності», Закону України «Про охорону культурної спадщини», з метою приведення пам’ятки історії місцевого значення бу�
дівлі № 11, літ. А на вулиці Терещенківській у Шевченківському районі, до належного санітарно�технічного стану:

6. "Комітет мікрорайону
"Сирецьке джерело"

Шевченківський "Створення спортивно�тренажерного майданчика на території ОСН "KM
"Сирецьке джерело", на території між будинками на вул. Бориса Житкова, 5�а
та вул. Щусєва, 36 та 34/1"

68 000,0

7. "Комітет мікрорайону
"Нова Дарниця � 5"

Дарницький "Комплексне облаштування елементами ландшафтного дизайну скверу
Вікового дубу мікрорайону № 7 Дарницького району"

100 000,0

8. "Комітет мікрорайону
"Лісовий � 4"

Деснянський "Завершення другої черги спортивно�оздоровчого майданчика та
впорядкування внутрішньобудинкового проїзду на Лісовому проспекті у
Деснянському районі"

120 000,0

9. "Комітет мікрорайону
"Нижні Бортничі"

Дарницький "Облаштування дитячого ігрового майданчика у мікрорайоні Бортничі
Дарницького району"

40 000,0

10. "Будинковий комітет
"Проспект Петра
Григоренка, 12"

Дарницький "Створення огороджувальної мережі для безпеки та захисту дітей та дорослого
населення біля будинку № 12 на проспекті Петра Григоренка"

29 500,0

11. "Комітет мікрорайону
"Рідна оселя"

Солом'янський "Облаштування зони для занять на тренажерах на спортивному майданчику за
адресою: вул. Борщагівська, 116"

50 000,0

12. "Комітет мікрорайону
"Дніпровець"

Дніпровський "Освітлення прибудинкової території будинків мікрорайону ДВРЗ
енергозберігаючими LED світильниками"

69 939,0

13. "Комітет мікрорайону
"Милославський"

Деснянський "Облаштування спортивного майданчика "Місто спорту" в Деснянському
районі"

95 000,0

14. "Квартальний комітет
"Шулявка"

Шевченківський "Безпечне подвір'я шляхом проведення заходів з благоустрою та реорганізації
території дитячого майданчика на просп. Перемоги, 30"

50 000,0

15. "Комітет мікрорайону
"Приозерний"

Деснянський "Облаштування центральної алеї мікрорайону "Приозерний" парково�садових
лав кованими навісами та декоративними парканами"

67 500,0

16. "Будинковий комітет
"Вулиця Анни Ах
матової, 41, 43"

Дарницький "Облаштування пандусів (безбар'єрного проїзду) для інвалідів в будинках 
№ 41 і № 43 на вул. Анни Ахматової"

47 734,0

17. "Комітет мікрорайону
"Воскресенка"

Дніпровський "Облаштування дитячого ігрового майданчика на бульв. Перова, 16�б у
мікрорайоні Воскресенка"

50 000,0

18. "Комітет мікрорайону
"Чоколівка"

Солом'янський "Комплексне облаштування елементами ландшафтного дизайну лісопарку
Кадетський Гай Солом'янського району"

100 000,0

19. "Квартальний комітет
"Прип'ятчани"

Святошинський "Збереження енергоефективності житлових будинків шляхом заміни дверей
вхідних груп"

25 000,0

20. "Комітет мікрорайону
"Селище Водогін,
хутори Микільський
та Редьки"

Оболонський "Облаштування алеї у парку відпочинку та дозвілля мешканців селища Водогін,
хуторів Микільський та Редьки"

46 000,0

21. "Будинковий комітет
"Бульвар Праці, 5"

Дніпровський "Облаштування огорожі навколо зеленої зони прибудинкової території за
адресою: м. Київ, бульвар Праці, 5, Дніпровський район міста Києва"

27 240,0

Всього 1 397 629,0

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà, ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß,

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
"Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

(ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 22):
- íåæèòëîâà áóä³âëÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà, 2-Â, ïëîùåþ 46,20 êâ.ì, âàðò³ñòþ 931 000,0 ãðí

(áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè, îðåíäíà ñòàâêà — 8%, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 6 206,67 ãðí (áåç ÏÄÂ) ñòàíîì íà 31.05.2016,
çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà, 7-À,
ïëîùåþ 27,6 êâ.ì, âàðò³ñòþ 4 202,27 ãðí (áåç ÏÄÂ) ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ïëàòà
1 ãðí íà ð³ê, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — íà ñòðîê ä³¿ äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü, àëå íå á³ëüøå
í³æ 2 ðîêè 364 äí³.

- âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàí³ íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îëåêñàíäðà
Àðõèïåíêà, 1/12, ïëîùåþ 39,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 1 027 900 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà
ç ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â, îðåíäíà ñòàâêà — 7%, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 5 996,08 ãðí
(áåç ÏÄÂ) ñòàíîì íà 31.07.2016, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàêñèìåíêà Ôåäîðà, 16, ïëîùåþ 10,9 êâ.ì, âàðò³ñòþ
14 484,49 ãðí (áåç ÏÄÂ) ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó, ïñèõîëîã³÷íó,
ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á ó÷àñíèê³â ÀÒÎ íà ïëîù³, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ïëàòà 1 ãðí íà ð³ê, çàïðîïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Àðõèïåíêà Îëåêñàíäðà, 10-Â, ïëîùåþ 35,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ
14 981,68 ãðí (áåç ÏÄÂ) ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³,
ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,îðåíäíà ïëàòà 1 ãðí íà ð³ê, çàïðîïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — íà ñòðîê ä³¿ äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü, àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³.

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà "Öåíòð
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1" Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 4-À)
- ïðèì³ùåííÿ 7 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà, 26,

ïëîùåþ 25,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 550 800,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³º íà îñíîâ³
ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâîäèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè, îðåíäíà ñòàâêà — 10%, ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 4 590,0 ãðí (áåç ÏÄÂ) ñòàíîì íà 31.05.2016, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê
îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 4-À ïëîùåþ
47,7 êâ.ì, âàðò³ñòþ 1 126 100,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, îðåíäíà
ñòàâêà — 10%, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 9 384,17 ãðí (áåç ÏÄÂ) ñòàíîì íà 31.03.2016, çàïðîïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â, âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 11-À)

-ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹231 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Áîãàòèðñüêà,
2-Â ïëîùåþ 54,00 êâ.ì, âàðò³ñòþ 1 059 000,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà
çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç
âàäàìè ðîçâèòêó, îðåíäíà ïëàòà ñòàíîì íà 31.05.2016 — 1 ãðí íà ð³ê, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê
îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

-ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 8 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Âèøãîðîäñüêà,
6 ïëîùåþ 56,4 êâ.ì, âàðò³ñòþ 986 300,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
(ïîãîäèííî),îðåíäíà ñòàâêà —15%,ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.06.2016 —25,69 ãðí,
ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè òà ñòàíîâèòü 3 056,56 ãðí (áåç ÏÄÂ),
çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

-ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 29 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Êàëíèøåâñüêîãî
Ïåòðà, 3-À ïëîùåþ 143,6 êâ.ì, âàðò³ñòþ 2 641 500,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïîãîäèííî),
îðåíäíà ñòàâêà — 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2016 — 13,76 ãðí, ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè òà ñòàíîâèòü 247,64 ãðí (áåç ÏÄÂ),
çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè;

- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 240 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãåðî¿â
Ñòàë³íãðèäà, 39-Ã ïëîùåþ 143,5 êâ.ì, âàðò³ñòþ 3 247 700,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè
ñïîðòó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà —3%,ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.04.2016 —
16,92 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè òà ñòàíîâèòü 152,28 ãðí
(áåç ÏÄÂ), çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâíèêàìè íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó
âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205,ì.Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16,Îáîëîíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ì. 102, 104,
òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.

Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó ¹ 23 ïî âóë. Àâ. Àíòîíîâà, 3 â
ì. Êèºâ³, âèäàíå çã³äíî ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó çà çàïîâ³òîì çã³äíî çàñâ³ä÷å-
íîþ äåðæàâíèì íîòàð³óñîì Ëîâ÷èíñêî¿ Ë.À (Äåâ'ÿòî¿ äåðæàâíî¿ íîòàð³àëüíî¿ êîíòîðè)
â³ä 07 âåðåñíÿ 2004 ðîêó Ð ¹ 8-1302 ðîêó òà 01 òðàâíÿ 2007 ðîêó ïðèéíÿâ ñïàäùèíó
òà ñòàâ ïîâíîïðàâíèì âëàñíèêîì íåðóõîìîãî ìàéíà íà ³ì'ÿ Àíäðººâà Àíäð³ÿ Ñåðã³éî-
âè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÏÎ ÂÃÎ "ÔÑÒ"Óêðà¿íà" ïîâ³äîìëÿº, ùî äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ)
íà çàòâåðäæåííÿ íàäàíî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ð.
¹869. Àäðåñà áóäèíêó: ì. Êè¿â, áóëüâàð Äðóæáè íàðîä³â, 14. Òàðèô ïðè îïëàò³ äî 20 ÷èñëà —
4,24 ãðí/ì êâ., ï³ñëÿ 20 ÷èñëà — 4,24 ãðí/ì êâ. ²íôîðìàö³ÿ ïðî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíêó, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ ðîçì³ùåí³ íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ áóäèíêó.
ÏÎ ÂÃÎ "ÔÑÒ"Óêðà¿íà"äî 26 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ïðèéìàº ïèñüìîâî âñ³ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿
â³ä ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâàð Äðóæáè íàðîä³â, 14, êîíòàêòíèé
òåëåôîí (044) 486-45-42.
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Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì 

(ç âèä³ëåííÿì ÷àñòêè êâàðòèð äëÿ ïîòåðï³ëèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ Ã²ÁÊ "Åë³òà-Öåíòð") íà âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà (âóë. Ïîëüîâà) â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007 ¹528/1189 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ

ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà,ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñ-

òàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³â-

íèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè), ðîçïîðÿä-

æåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007 ¹ 1403 "Ïðî çàòâåðäæåí-

íÿ ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàí-

íÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî

ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè) òà â³ä 21.08.2006 ¹ 1263 "Ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â ³ç çà-

ëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â ç îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëü-

òóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òîìó ÷èñë³ äëÿ ïîòåðï³ëèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ Ã²ÁÊ "Åë³òà-Öåíòð".

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ:

1.1. Îá'ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º æèòëîâèé áóäèíîê ç îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî-

ãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì (ç âèä³ëåííÿì ÷àñòêè êâàðòèð äëÿ ïîòåðï³-

ëèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ Ã²ÁÊ "Åë³òà-Öåíòð") íà âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà (âóë. Ïîëüîâà) â Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³ (äàë³ — Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ).

1.2. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî

ðîçðîáëåíèõ ïåðåäïðîåêòíèõ ïðîïîçèö³é:

1.3. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, íà ÿê³é çä³éñíþºòüñÿ áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (íà-

äàë³ — Çåìåëüíà ä³ëÿíêà), çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,77 ãà, ðîçòàøîâàíà íà âóë. Îíîðå äå

Áàëüçàêà (âóë. Ïîëüîâà) â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

1.4. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ — 225 194 553,50 ãðí

(Äâ³ñò³ äâàäöÿòü ï'ÿòü ì³ëüéîí³â ñòî äåâ'ÿíîñòî ÷îòèðè òèñÿ÷³ ï'ÿòñîò ï'ÿòäåñÿò òðè

ãðèâí³ 50 êîï.) ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.

1.5. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, à òàêîæ îñòà-

òî÷íà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà ïëîùà êâàðòèð, ùî ïåðåäàºòüñÿ ïî-

òåðï³ëèì â³ä ä³ÿëüíîñò³ Ã²ÁÊ "Åë³òà-Öåíòð", âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿

ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

1.6. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ìîæå çì³íþâàòèñü â³ä-

ïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ôàêòè÷íèõ âèòðàò ²íâåñòîðà íà

ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

2. Óêëàäàííÿ ç ïåðåìîæöåì ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà îêðåì³ éîãî óìîâè:

2.1. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó— ²íâåñòîð âèçíà÷àºòüñÿ ð³øåííÿì ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîí-

êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóê-

ö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíî-

ãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — Êîì³ñ³ÿ)

òà çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó òà çàìîâíèêîì ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò äëÿ ïðîâå-

äåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó º êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³é-

íå àãåíòñòâî" (äàë³ — Çàìîâíèê).

2.3. Çàìîâíèê çàáåçïå÷óº îòðèìàííÿ ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â íà ïðàâî êî-

ðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íåîáõ³äíîþ äëÿ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

2.4. Áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñ-

òâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíîãî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ì³æ ²íâåñòî-

ðîì,Çàìîâíèêîì òà Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó, à òàêîæ ³íøèõ ïîâ'ÿçàíèõ äîãîâîð³â/óãîä,

óêëàäåíèõ, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ì³æ ²íâåñòîðîì, Çàìîâíèêîì òà òðåò³ìè îñîáàìè.

2.5.Óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, â ìåæàõ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ìîæå ïåðåä-

áà÷àòèñü ÷àñòêîâå äåëåãóâàííÿ ïðàâ òà îáîâ'ÿçê³â çàìîâíèêà áóä³âíèöòâà ²íâåñòîðó.

2.6. Ñòðîê áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ïîâèíåí áóòè íå á³ëüøå íîðìàòèâíî-

ãî, ùî âèçíà÷àºòüñÿ çàòâåðäæåíîþ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, ç óðàõóâàííÿì ïóíêòó

3.10 öüîãî îãîëîøåííÿ. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó) çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ðîçðîáèòè,

ïîãîäèòè, ïðîâåñòè åêñïåðòèçó òà íàäàòè Çàìîâíèêó äëÿ çàòâåðäæåííÿ ó âñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íå ï³çí³øå, í³æ ÷åðåç 9 (äåâ'ÿòü) ì³ñÿö³â ç ìî-

ìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ Çà-

ìîâíèêîì. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó) íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ ñòðî-

ê³â áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (ÿê â ÷àñòèí³, òàê ³ â ö³ëîìó), ÿêùî öå º íàñë³ä-

êîì íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó, Çàìîâíèêîì,

³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà (àáî)

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¿õ îáîâ'ÿçê³â òà ôóíêö³é, ùî âèïëèâàþòü ç öèõ óìîâ, ³íâåñòè-

ö³éíîãî äîãîâîðó àáî ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè é ñòîñóþòüñÿ öüîãî ³íâåñ-

òèö³éíîãî ïðîåêòó.

2.7. Çàìîâíèê çîáîâ'ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè òà çàòâåðäèòè íàäàíó ²íâåñòîðîì äëÿ çàò-

âåðäæåííÿ ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ¿¿ îòðè-

ìàííÿ àáî â öåé æå ñòðîê ïîâåðíóòè ¿¿ ²íâåñòîðó äëÿ îïðàöþâàííÿ ç îá´ðóíòîâàíè-

ìè çàóâàæåííÿìè äî ñêëàäó òà çì³ñòó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

2.8.Óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó/äîãîâîðó ïåðåäáà÷àºòüñÿ áåçîïëàòíà ïåðå-

äà÷à ïëîù³ êâàðòèð ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå, í³æ 6% (ø³ñòü â³äñîòê³â) â³ä çàãàëüíî¿ êîðèñ-

íî¿ ïëîù³ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (çàãàëüíà ïëîùà êîìïëåêñó áåç âðàõóâàííÿ ïëîù³

ïàðê³íãó; ïëîù³ òåõí³÷íèõ, äîïîì³æíèõ ïðèì³ùåíü òà ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîãî êîðèñ-

òóâàííÿ) äëÿ ïîòåðï³ëèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ Ã²ÁÊ "Åë³òà-Öåíòð". Îñòàòî÷íèé ðîçì³ð ïëîù³

êâàðòèð, ùî ïåðåäàºòüñÿ, âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ êîíêóð-

ñó òà çàòâåðäæåíî¿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿, àëå íå ìîæå ñòàíîâèòè ìåíøå 835,27 (Â³-

ñ³ìñîò òðèäöÿòü ï'ÿòü ö³ëèõ äâàäöÿòü ñ³ì ñîòèõ) ì2 (6% â³ä çàãàëüíî¿ êîðèñíî¿ ïëîù³

Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çã³äíî ç îð³ºíòîâíèìè ÒÅÏàìè).

2.9. Ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿

ñòîðîíè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó âèçíà÷àþòü ãðàô³ê ô³íàíñóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ïðî-

åêòó øëÿõîì ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêà áóäå éî-

ãî íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ. Ö³ºþ æ äîäàòêîâîþ óãîäîþ ïåðåäáà÷àºòüñÿ óòî÷íåííÿ ðîç-

ì³ðó ïëîù³ êâàðòèð, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ äëÿ ïîòåðï³ëèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ Ã²ÁÊ "Åë³òà-Öåíòð".

2.10. ²íâåñòîð, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, çà ñâ³é ðàõóíîê çàáåçïå÷óº äåìîíòàæ â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïîòðàïëÿþòü ó çîíó áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàí-

íÿ, òà ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ÿê³ áåçîïëàòíî ïåðåäàþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2.11. Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ²íâåñòîð â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó îôîðìëþº íà íüîãî ïðàâî âëàñíîñò³, êð³ì ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ÿê³ ï³ñëÿ

çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò áåçîïëàòíî ïåðåäàþòüñÿ òà çàðàõîâóþòüñÿ äî êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (ïóíêò 2.10. öüîãî îãîëîøåííÿ) òà

êð³ì ïëîù³ êâàðòèð, ÿêà ïåðåäáà÷àºòüñÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ãðîìàäÿí, ïîòåð-

ï³ëèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ Ã²ÁÊ "Åë³òà-Öåíòð" (ïóíêò 2.8. öüîãî îãîëîøåííÿ).

2.12. Ïðîòÿãîì 90 (äåâ'ÿíîñòà) äí³â ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ Îá'ºêòà ³íâåñ-

òóâàííÿ òà ïîâíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü çà ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì

²íâåñòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ â÷èíèòè âñ³ íåîáõ³äí³ ä³¿ ùîäî îôîðìëåííÿ ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó ïðàâà êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ àáî çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ

ïðàâà êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ³íøîþ îñîáîþ (åêñïëóàòóþ÷îþ êîìïàí³-

ºþ), à Çàìîâíèê — íàäàòè íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíó ïèñüìîâó çãîäó íà ïðèïèíåííÿ ïðà-

âà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ. Â ðàç³, ÿêùî çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè áóäóòü âñòàíîâëåí³ ³íø³ ñòðîêè ïåðåîôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ, çàñòîñîâóþòüñÿ ñòðîêè, âñòàíîâëåí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.13. Çåìåëüí³ ïèòàííÿ âèð³øóþòüñÿ Çàìîâíèêîì ñï³ëüíî ³ç ²íâåñòîðîì ó âñòàíîâ-

ëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêîì.

2.14. Ïëîùà êâàðòèð, ùî ïåðåäàºòüñÿ ïîòåðï³ëèì â³ä ä³ÿëüíîñò³ Ã²ÁÊ "Åë³òà-Öåíòð"

³ âèçíà÷åíà öèìè óìîâàìè, íå ìîæå áóòè çìåíøåíà.

2.15. ²íâåñòîð,ó ðàç³ çãîäè Çàìîâíèêà òà ïîòåðï³ëèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ Ã²ÁÊ "Åë³òà-Öåíòð",

ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ êâàðòèð çã³äíî ç âèçíà÷åíèì Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðà-

äîþ ïîðÿäêîì, ìîæå çàïðîïîíóâàòè íàÿâíó â³ëüíó ïëîùó êâàðòèð ó âæå çáóäîâàíèõ

³íøèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ ó ê³ëüêîñò³, ùî âèçíà÷åíà ó ïóíêò³ 2.8. öüîãî îãîëîøåííÿ.

3. Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó:

3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì óñ³õ âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ²íâåñòèö³éíî-

ãî ïðîåêòó, ïðîòÿãîì ïåð³îäó ÷àñó ç ìîìåíòó îãîëîøåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ çà-

ê³í÷óþ÷è ìîìåíòîì ïîâíîãî âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà ³íâåñòèö³é-

íèì äîãîâîðîì, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî, âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç îòðèìàííÿì âè-

õ³äíèõ äàíèõ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ, ïðîåêòóâàííÿì, áóä³âíèöòâîì, ïðèéíÿòòÿì â åêñïëó-

àòàö³þ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî ç³ ñïëàòîþ ïàéîâî¿ ó÷àñ-

ò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà), âèð³øåííÿì çåìåëüíèõ ïèòàíü, â òîìó ÷èñë³ óò-

ðèìàííÿì Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (çåìåëüíèé ïîäàòîê òà/àáî ³íø³ ïëàòåæ³, ïåðåäáà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè) òà â³äâåäåííÿì, îôîðìëåííÿì/ïåðåîôîðìëåííÿì Çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè òà äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, äåð-

æàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

3.2. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ ïåðåäàºòüñÿ ²íâåñòîðó â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ó âëàñí³ñòü, êð³ì ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà ïëîù êâàðòèð, ùî ïå-

ðåäáà÷àþòüñÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ãðîìàäÿí, ïîòåðï³ëèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ Ã²ÁÊ

"Åë³òà-Öåíòð". Ïëîùà êâàðòèð, ÿêà ïåðåäáà÷àºòüñÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ãðîìà-

äÿí, ïîòåðï³ëèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ Ã²ÁÊ "Åë³òà-Öåíòð", ÿêà âèçíà÷àòèìåòüñÿ â³äïîâ³äíî äî

ïóíêòó 2.8. öüîãî îãîëîøåííÿ, ïåðåäàºòüñÿ ²íâåñòîðîì â ïîâíîìó îáñÿç³ ó ïîðÿäêó,

âñòàíîâëåíîìó Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ,ïðîòÿãîì 60 (ø³ñòäåñÿòè) äí³â ç ìîìåíòó ïðèé-

íÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â ö³ëîìó àáî ïåðøî¿ éîãî ÷åðãè (â ðàç³

ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ÷åðãàìè).

3.3.Ñïëàòà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó (²íâåñòîðîì) Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâî-

ðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà íå ìåíøå 1%

â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ,ùî ñòà-

íîâèòü íå ìåíøå 1 876 621,28 ãðí (Îäèí ì³ëüéîí â³ñ³ìñîò ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò

äâàäöÿòü îäíà ãðèâíÿ 28 êîï.) ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà êîíêóðñó ïåðåìîæöåì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ó íàñòóïíîìó ïîðÿäêó:

- 25% (äâàäöÿòü ï'ÿòü â³äñîòê³â) — íå ï³çí³øå 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó

íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì;

- 25% (äâàäöÿòü ï'ÿòü â³äñîòê³â) — íå ï³çí³øå 6 (øåñòè) ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàí-

íÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì;

- 50% (ï'ÿòäåñÿò â³äñîòê³â) — íå ï³çí³øå 12 (äâàíàäöÿòè) ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàí-

íÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

Ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð âíåñêó âèçíà÷åíèé ³ç âðàõóâàííÿì òîãî, ùî ²íâåñòîð íåñå çî-

áîâ'ÿçàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ïîòåðï³ëèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ Ã²ÁÊ "Åë³òà-Öåíòð",

ùî º ñîö³àëüíî âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ äëÿ ì. Êèºâà.

3.4. Êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó (²íâåñòîðîì) Çàìîâíèêó âèòðàò, ïîâ'ÿçà-

íèõ ³ç âèêîíàííÿì ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò, ó ðîçì³ð³ 1% â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèö-

òâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, ùî ñòàíîâèòü 2 251 945,54 ãðí (Äâà

ì³ëüéîíè äâ³ñò³ ï'ÿòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à äåâ'ÿòñîò ñîðîê ï'ÿòü ãðèâåíü 54 êîï.), ó ðàç³

âèçíàííÿ ó÷àñíèêà êîíêóðñó ïåðåìîæöåì.

²íâåñòîð çä³éñíþº êîìïåíñàö³þ çàçíà÷åíèõ âèòðàò Çàìîâíèêà ïðîòÿãîì 10 (äåñÿ-

òè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.5. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ — ãàðàíò³¿ áàíêó ùî-

äî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì ô³íàíñîâèõ çîáîâ'ÿçàíü ïåðåä ì³ñüêèì áþäæåòîì

(ïóíêò 3.3. öüîãî îãîëîøåííÿ) òà ïåðåä Çàìîâíèêîì (ïóíêò 3.4. öüîãî îãîëîøåííÿ). Ãà-

ðàíò³ÿ áàíêó, â òîìó ÷èñë³, ìàº ïåðåäáà÷àòè:

- ñïëàòó áàíêîì êîøò³â (âèçíà÷åíèõ öèìè óìîâàìè ñóì) Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó òà

Çàìîâíèêó ó ðàç³, ÿêùî ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð íå óêëàäåíî ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè)

äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óç-

ãîäæåííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-

âîðó ó âèïàäêó, êîëè ïåðåìîæåöü êîíêóðñó â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³é-

íîãî äîãîâîðó, âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ óìîâè ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó;

-ñïëàòó áàíêîì êîøò³â / íåñïëà÷åíî¿ ÷àñòèíè êîøò³â (âèçíà÷åíèõ öèìè óìîâàìè ñóì)

Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó òà Çàìîâíèêó ó ðàç³ ïðîñòðî÷åííÿ ²íâåñòîðîì îïëàòè íà ïîíàä

10 (äåñÿòü) äí³â â³ä âñòàíîâëåíî¿ â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³ äàòè ¿¿ çä³éñíåííÿ.

3.6. Â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó (²íâåñòîðîì) Çàìîâíèêó óñ³õ ïîíåñåíèõ

íèì âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ²íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ïðîòÿãîì ïåð³îäó ÷àñó

ç ìîìåíòó îãîëîøåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ çàê³í÷óþ÷è ìîìåíòîì ïîâíîãî âè-

êîíàííÿ ñòîðîíàìè ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì, â òîìó ÷èñë³, àëå

íå âèêëþ÷íî, âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç îòðèìàííÿì âèõ³äíèõ äàíèõ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ,

ïðîåêòóâàííÿì, áóä³âíèöòâîì, ïðèéíÿòòÿì â åêñïëóàòàö³þ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (â òî-

ìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî, ç³ ñïëàòîþ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèº-

âà), âèð³øåííÿì çåìåëüíèõ ïèòàíü, â òîìó ÷èñë³ óòðèìàííÿì Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (çå-

ìåëüíèé ïîäàòîê òà/àáî ³íø³ ïëàòåæ³, ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè) òà â³äâå-

äåííÿì, îôîðìëåííÿì/ïåðåîôîðìëåííÿì Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äåðæàâíîþ ðåºñòðà-

ö³ºþ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñ-

íîñò³ íà Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

Â³äøêîäóâàííÿ çàçíà÷åíèõ âèòðàò Çàìîâíèêà çä³éñíþþòüñÿ ²íâåñòîðîì â³äïîâ³ä-

íî äî íàäàíèõ Çàìîâíèêîì ðàõóíê³â òà ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â íå ï³çí³øå 10

(äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàäàííÿ Çàìîâíèêîì ²íâåñòîðó òàêèõ äîêóìåíò³â.

3.7. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 4 250,00 ãðí (×îòèðè òèñÿ÷³ äâ³ñò³ ï'ÿò-

äåñÿò ãðèâåíü 00 êîï.) íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ 31515934700001 â ÃÓ ÄÊÑ ó

ì. Êèºâ³, êîä áàíêó 820019, êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783, îäåðæóâà÷ — ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó, ïîâåðíåííþ

íå ï³äëÿãàþòü.

3.8.ßêùî ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó çàï-

ðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âà-

ð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïåðåìîæåöü êîíêóðñó â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ³íâåñ-

òèö³éíîãî äîãîâîðó,âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ óìîâè ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó,ð³-

øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Ç ìîìåíòó ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó Îðãàí³çàòîð

êîíêóðñó ïðîòÿãîì 5 (ï'ÿòè) äí³â ãîòóº â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ñêàñóâàí-

íÿ ðåçóëüòàò³â ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà íàäàº ïðàâî Êîì³ñ³¿ ðîçïî÷àòè ïåðåãîâî-

ðè ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ç ÷èñëà òèõ, õòî çàïðîïîíóâàâ íàéêðàù³ óìîâè çä³éñíåííÿ

³íâåñòèö³é ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

3.9. Ï³ñëÿ óêëàäàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ²íâåñòîð ñï³ëü-

íî ³ç Çàìîâíèêîì òà, â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, òðåò³ìè îñîáàìè óêëàäàþòü âñ³ ³íø³ äîãîâî-

ðè/óãîäè, íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

3.10. Ñòðîê áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ïîâèíåí áóòè íå á³ëüøå íîðìàòèâ-

íîãî, ùî âèçíà÷àºòüñÿ çàòâåðäæåíîþ Çàìîâíèêîì ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåê-

òíîþ äîêóìåíòàö³ºþ (àëå íå á³ëüøå 3-õ ðîê³â ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà

ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ Çàìîâíèêîì).

3.11. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó) çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ùîêâàðòàëüíî â ïèñüìîâ³é

ôîðì³ ïîäàâàòè Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó òà Çàìîâíèêó çâ³òè ùîäî ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ³í-

âåñòèö³éíîãî ïðîåêòó â ö³ëîìó òà îêðåìèõ éîãî åòàï³â çà ôîðìîþ, íàäàíîþ Îðãàí³-

çàòîðîì êîíêóðñó.

3.12. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè â³äïîâ³äí³ñòü ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ öèì

óìîâàì, â òîìó ÷èñë³ îð³ºíòîâíèì òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêàì Îá'ºêòà ³íâåñòóâàí-

íÿ. Ç ö³ºþ ìåòîþ ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé íàäàòè íà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíó äîêóìåí-

òàö³þ òà çì³íè äî íå¿ Çàìîâíèêó, çä³éñíþâàòè áóä³âíèöòâî âèêëþ÷íî â³äïîâ³äíî äî

çàòâåðäæåíî¿ Çàìîâíèêîì ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.13. Êîíòðîëü çà ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó çä³éñíþº Çàìîâíèê; çà âè-

êîíàííÿì óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó — Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó.

3.14. ²íâåñòîð ïðîòÿãîì 5 (ï'ÿòè) ðîáî÷èõ äí³â çîáîâ'ÿçàíèé íàäàâàòè Îðãàí³çàòî-

ðó êîíêóðñó/Çàìîâíèêó ³íôîðìàö³þ òà äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ çä³éñíåííÿ Îð-

ãàí³çàòîðîì êîíêóðñó/Çàìîâíèêîì êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ²íâåñòîðîì óìîâ ³íâåñ-

òèö³éíîãî äîãîâîðó òà ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó.

3.15. ²íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì âñòàíîâëþþòüñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿, ùî ï³äëÿãàþòü

ñïëàò³ Çàìîâíèêó, çà íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì ñâî¿ çî-

áîâ'ÿçàíü, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî:

- íåíàäàííÿ àáî íåñâîº÷àñíå íàäàííÿ Çàìîâíèêó ³íôîðìàö³¿ ïðî çì³íè â ïðîåê-

òí³é äîêóìåíòàö³¿ — íåóñòîéêà â ðîçì³ð³ 0,05% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà

Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ;

- âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ç ïîðóøåííÿì ñòðîê³â áóä³âíèöòâà, âèçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 3.10. öüîãî îãîëîøåííÿ; âèìîã áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â ³ ïðà-

âèë òà çàòâåðäæåíèõ ïðîåêòíèõ ð³øåíü— øòðàô ó ðîçì³ð³ 10% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñ-

ò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;

- íåñâîº÷àñíå çàêëàäåííÿ äîêóìåíòàö³¿ äî Ñòðàõîâîãî ôîíäó äîêóìåíòàö³¿ Óêðà¿-

íè — íåóñòîéêà â ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áó-

ä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ;

- íåâèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â ùîäî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò, ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì,— íå-

óñòîéêà ó ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâà-

íîñò³ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ;

- íåïîäàííÿ ÷è íåñâîº÷àñíå ïîäàííÿ çâ³ò³â ùîäî ñòàíó ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèö-

òâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 3.11. öüîãî îãîëîøåííÿ,— íåóñòîéêà â

ðîçì³ð³ 0,05% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çà êîæåí äåíü

ïðîñòðî÷åííÿ;

- íåâèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â ùîäî ïåðåäà÷³ â³äñîòêà ïëîù³ êâàðòèð â³ä çàãàëüíî¿ êî-

ðèñíî¿ ïëîù³ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ äëÿ ãðîìàäÿí, ïîòåðï³ëèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ Ã²ÁÊ "Åë³-

òà-Öåíòð", ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â ö³ëîìó àáî ïåðøî¿

éîãî ÷åðãè (â ðàç³ ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ÷åðãàìè) — øòðàô

ó ðîçì³ð³ 20% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

3.16. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ìàº ïðàâî ðîç³ðâàòè ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð â îäíîñòî-

ðîííüîìó ïîðÿäêó ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì

çîáîâ'ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2.6., 2.8., 2.9., 3.1., 3.3., 3.4., 3.6., 3.10.-3.12. öüî-

ãî îãîëîøåííÿ àáî ³íøèõ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó (â ò.÷. ïåðåäáà÷åíèõ ãðàô³êîì

ðåàë³çàö³¿ òà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó).

3.16.1. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü çà ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì

ïèòàííÿ ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó çà ïðîïîçèö³ºþ Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó/Çà-

ìîâíèêà âèíîñèòüñÿ íà ðîçãëÿä Êîì³ñ³¿.

3.16.2. Ï³ñëÿ ðîçãëÿäó Êîì³ñ³ºþ òà ïðèéíÿòòÿ íåþ ð³øåííÿ Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó

ïîâ³äîìëÿº ²íâåñòîðà ïðî:

- íåîáõ³äí³ñòü áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì 30

(òðèäöÿòè) äí³â;

- òåðì³íè ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ó ðàç³ íåóñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðó-

øåíü éîãî óìîâ.

Ó ðàç³ íåóñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì 37

(òðèäöÿòè ñåìè) äí³â ç äíÿ íàïðàâëåííÿ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó íà àäðåñó ²íâåñòî-

ðà, çàçíà÷åíó â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðîç³ðâàííÿ, ³íâåñòèö³é-

íèé äîãîâ³ð áóäå ââàæàòèñü ðîç³ðâàíèì.

3.16.3. Ó ðàç³ óñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ²íâåñ-

òîð ëèñòîì ïîâ³äîìëÿº Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó ïðî âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü òà íàäàº ³í-

ôîðìàö³þ ïðî ôàêòè÷íå âèêîíàííÿ ðîá³ò çã³äíî ç óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

3.16.4. Çàìîâíèê ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ íàäàº Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó ï³äòâåðäæåí-

íÿ âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 3.16.3. ïóíêòó 3.16. öüî-

ãî îãîëîøåííÿ.

4. Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñó:

4.1.Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà íàé-

á³ëüø åôåêòèâíó ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

4.2. Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³, çîêðå-

ìà, íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà,

íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.

4.3. Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî çàïðîïîíóâàòè íàéâèã³äí³ø³ óìîâè ñïëàòè îðãà-

í³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íô-

ðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

5. Êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó:

5.1. Îñíîâíèì êðèòåð³ºì âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó º íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ

ùîäî ðîçì³ðó ïëîù³ êâàðòèð, ùî ïåðåäàºòüñÿ ²íâåñòîðîì äëÿ ïîòåðï³ëèõ â³ä ä³ÿëüíîñ-

ò³ Ã²ÁÊ "Åë³òà-Öåíòð" (ó â³äñîòêàõ â³ä çàãàëüíî¿ êîðèñíî¿ ïëîù³ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ).

5.2. Äîäàòêîâ³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó:

5.2.1. Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ðîçì³ðó âíåñêó, ñïðÿìîâàíîãî íà ñòâîðåííÿ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

5.2.2. Íàéá³ëüø íàä³éíà ñõåìà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó (íà ñòàä³¿ áóä³âíèöòâà Îá'ºê-

òà ³íâåñòóâàííÿ).

5.2.3. Íàÿâí³ñòü ó ó÷àñíèêà äîñâ³äó ðåàë³çàö³¿ àíàëîã³÷íèõ ïðîåêò³â, à ñàìå: ä³ÿëü-

í³ñòü ó ñôåð³ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà íå ìåíøå 3 (òðüîõ) ðîê³â.

6. Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íå äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³: .

6.1. Âèçíàí³ áàíêðóòàìè, àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî.

6.2. Íå íàäàëè â³äïîâ³äíèõ ô³íàíñîâèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ¿õ ô³íàí-

ñîâ³ ìîæëèâîñò³ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.

6.3. Çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿ (ïðèïèíåííÿ).

6.4. Ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðåáóâàº â ïîäàòêîâ³é çàñòàâ³ àáî íà öå ìàéíî

íàêëàäåíî àðåøò.

6.5. Ìàþòü ïðîñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü ó ñïëàò³ ïîäàòê³â, çáîð³â (îáîâ'ÿçêîâèõ ïëà-

òåæ³â).

6.6. Íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³é-

íèõ äîãîâîð³â, àáî ïîâ'ÿçàí³ ç îñîáàìè, ùî íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì

÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ³íøèõ äîãîâîð³â, ÿê³ áóëè ï³ä-

ïèñàí³ ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

7.Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó âèäàºòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì.Êè-

¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë. 202-76-78, 202-79-34 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00

äî 16.00) ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ïðè íàÿâíîñò³ äî-

êóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó.Äåíü îïóáë³êóâàí-

íÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

8. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó îñîáèñòî àáî ÷åðåç óïîâ-

íîâàæåíèõ îñ³á ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ:

01044, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë. 202-76-78, 202-79-34 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿò-

íèöÿ ç 10.00 äî 16.00). Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â

ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

9. Çà îòðèìàííÿì ðîç'ÿñíåíü òà äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îá'ºêòà ³íâåñòóâàí-

íÿ çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë. 202-76-78,

202-79-34 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00).

10. Ó ðàç³ çì³íè äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó÷àñíèêó êîíêóðñó â îáîâ'ÿçêîâîìó ïî-

ðÿäêó íàäñèëàºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî äàòó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

¹
ï/ï

Ïîêàçíèê
Îäèíèöÿ
âèì³ðó

Âñüîãî

1 Õàðàêòåð áóä³âíèöòâà -
Íîâå 

áóä³âíèöòâî

2 Ñòóï³íü âîãíåñò³éêîñò³ áóä³âåëü - 1

3 Ê³ëüê³ñòü ñåêö³é - 3

4 Ïîâåðõîâ³ñòü ïîâ. 10, 13, 15

5 Âèñîòí³ñòü ì 49

6 Ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãà 0,77

7 Ïëîùà çàáóäîâè ì2 3 810,0

8 Çàãàëüíà ïëîùà êîìïëåêñó, â ò.÷. ì2 19 599,9

8.1 - ïëîùà ãðîìàäñüêèõ ïðèì³ùåíü ì2 1 255,40

8.2 - ïëîùà êâàðòèð ì2 12 665,8

8.3
- ïëîùà òåõí³÷íèõ, äîïîì³æíèõ ïðèì³ùåíü òà ïðèì³-
ùåííÿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ

ì2 2 127,7

8.4 - ï³äçåìíèé ïàðê³íã íà 135 ì/ì ì2 3 551,0

9 Ê³ëüê³ñòü êâàðòèð, â ò.÷. øò 254

9.1 - 1 ê³ìíàòíèõ øò 144

9.2 - 2 ê³ìíàòíèõ øò 74

9.3 - 3 ê³ìíàòíèõ øò 36

10
Îïîñåðåäêîâàíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà 1 êâ.ì ãðîìàäñüêèõ
ïðèì³ùåíü; ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó (ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ)

ãðí 15 825

11
Îïîñåðåäêîâàíà âàðò³ñòü ñïîðóäæåííÿ 1 êâ. ì æèòëà
(ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ)

ãðí 10 081

Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà ç ÏÄÂ, ãðí 225 194 553,50

â ò.÷. ÏÄÂ ãðí 37 532 425,58

Ïëîùà êâàðòèð, ùî ïåðåäàºòüñÿ ïîòåðï³ëèì ì2 835,27

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äëÿ 

áóä³âíèöòâà öåíòðó ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè íà òåðèòîð³¿ ë³öåþ "Óí³âåðñóì" íà âóë. Ïîë³òåõí³÷í³é, 3-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007 ¹ 528/1189 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-

ëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñ-

òðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåð-

øåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³-

íàìè), ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007 ¹ 1403

"Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñ-

òîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëî-

âîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîð-

òíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè) òà â³ä 29.08.2012 ¹ 1504 "Ïðî ïðîâå-

äåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî ðåàë³çàö³¿ ²íâåñòèö³éíèõ

ïðîåêò³â áóä³âíèöòâà".

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ

1.1. Îá'ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º áóä³âíèöòâî öåíòðó ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè íà òåðèòî-

ð³¿ ë³öåþ "Óí³âåðñóì" íà âóë. Ïîë³òåõí³÷í³é, 3-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ (äàë³ —

Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ).

1.2. Ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — 0,95 ãà (ó ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³ ë³öåþ "Óí³-

âåðñóì" Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà. Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè — åêñïëóàòàö³ÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü).

1.3. Áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ íà ÷àñòèí³ çàçíà÷åíî¿

â ïóíêò³ 1.2 öüîãî îãîëîøåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,1 ãà (äà-

ë³ — ×àñòèíà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè).

1.4. Ïëîùà òà ìåæ³ ×àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèçíà÷àòèìóòüñÿ çàòâåðäæåíîþ â

óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó çåìëåâïîðÿäíîþ äîêóìåíòàö³ºþ

òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíîþ äîêóìåíòàö³ºþ íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ×àñòèíîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, àëå â áóäü-ÿêîìó ðàç³ çàãàëüíà ïëîùà ×àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 0,1 ãà.

1.5. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ:

1.6.Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ —21 669 000,00 ãðí (Äâàä-

öÿòü îäèí ì³ëüéîí ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò äåâ'ÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï.) ç ÏÄÂ, â ò.÷. ÏÄÂ —

3 611 500,00 ãðí (Òðè ì³ëüéîíè ø³ñòñîò îäèíàäöÿòü òèñÿ÷ ï'ÿòñîò ãðèâåíü 00 êîï.).

1.7. Îñòàòî÷íà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³ä-

íî äî çàòâåðäæåíî¿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

1.8. Îêð³ì áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (Öåíòðó ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè), ²í-

âåñòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ âèêîíàòè ðîáîòè ç îáëàøòóâàííÿ, áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ òà

îçäîáëåííÿ ôàñàäó áóä³âë³ ë³öåþ "Óí³âåðñóì", òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ÿêèõ

âèçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1.9 öüîãî îãîëîøåííÿ. Âàðò³ñòü öèõ ðîá³ò ìàº áóòè íå ìåíøå

3 000 000,00 ãðí (Òðüîõ ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 00 êîï.).

×åðãîâ³ñòü âèêîíàííÿ ðîá³ò òà îáñÿã ¿õ ô³íàíñóâàííÿ, âèõîäÿ÷è ³ç çàïðîïîíîâà-

íî¿ ²íâåñòîðîì ñóìè, àëå íå ìåíøå 3 000 000,00 ãðí (Òðüîõ ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 00 êîï.),

âèçíà÷àºòüñÿ çà ïîãîäæåííÿì ç Çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà òà Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿

ïðîåêòó (îñòàòî÷íà âàðò³ñòü òàêèõ ðîá³ò áóäå âèçíà÷åíà íà ìîìåíò âèãîòîâëåííÿ ïðî-

åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç óðàõóâàííÿì êîåô³ö³ºíòó ³íôëÿö³¿).

1.9. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ç îáëàøòóâàííÿ, áëàãîóñòðîþ òåðè-

òîð³¿ òà îçäîáëåííÿ ôàñàäó áóä³âë³ ë³öåþ "Óí³âåðñóì":

1.10. Áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ìîæëèâå âèêëþ÷íî ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1.8 öüîãî îãîëîøåííÿ, òà ïåðåäà÷³ â³äïîâ³äíîãî ìàéíà Çà-

ìîâíèêó áóä³âíèöòâà, à òàêîæ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè âèòðàò íà â³äïîâ³äí³ ðî-

áîòè òà ïîãîäæåííÿ ¿õ ç Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó. Ôàêò âèêîíàííÿ ðîá³ò ç îá-

ëàøòóâàííÿ, áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ òà îçäîáëåííÿ ôàñàäó áóä³âë³ ë³öåþ "Óí³âåðñóì",

ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1.8 öüîãî îãîëîøåííÿ, ï³äòâåðäæóþòüñÿ àêòîì, óêëàäåíèì

ì³æ Çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà, Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó òà ²íâåñòîðîì.

1.11. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà îñòàòî÷í³ òåõ-

í³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ç îáëàøòóâàííÿ, áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ òà îçäîáëåííÿ

ôàñàäó áóä³âë³ ë³öåþ "Óí³âåðñóì" áóäóòü âèçíà÷åí³ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ ïðî-

åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

2.Óêëàäåííÿ ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà îêðåì³ éîãî óìîâè

2.1. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó (äàë³ — ²íâåñòîð) âèçíà÷àºòüñÿ ð³øåííÿì ïîñò³éíî ä³-

þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðå-

êîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íå-

çàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà (äà-

ë³ — Êîì³ñ³ÿ) òà çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Çàìîâíèê áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ — ë³öåé "Óí³âåðñóì" Øåâ÷åíê³â-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (äàë³ — Çàìîâíèê áóä³âíèöòâà).

2.3. Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó— Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íà àäì³í³ñòðàö³ÿ (äàë³ — Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó).

2.4. Çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âñüêå ³í-

âåñòèö³éíå àãåíòñòâî".

2.5. Áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä-

ïîâ³äíî äî óêëàäåíîãî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ì³æ ²íâåñòîðîì, Çàìîâíèêîì áóä³â-

íèöòâà, Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó òà Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó, à òàêîæ ³íøèõ

ïîâ'ÿçàíèõ äîãîâîð³â/óãîä, óêëàäåíèõ, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ì³æ ²íâåñòîðîì, Çàìîâ-

íèêîì áóä³âíèöòâà òà, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, òðåò³ìè îñîáàìè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çàêî-

íîäàâñòâà Óêðà¿íè.

2.6. Çàìîâíèê áóä³âíèöòâà ñï³ëüíî ç ²íâåñòîðîì çàáåçïå÷óþòü âèð³øåííÿ çåìåëü-

íèõ ³ ìàéíîâî-ïðàâîâèõ ïèòàíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, â

óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

2.7. Óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, â ìåæàõ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ìîæå ïå-

ðåäáà÷àòèñü äåëåãóâàííÿ (÷àñòêîâå äåëåãóâàííÿ) ïðàâ òà îáîâ'ÿçê³â çàìîâíèêà áó-

ä³âíèöòâà ²íâåñòîðó.

2.8. Ñòðîê áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ïîâèíåí áóòè íå á³ëüøå íîðìàòèâíî-

ãî, ùî âèçíà÷àºòüñÿ çàòâåðäæåíîþ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ íà áóä³âíèöòâî Îá'ºê-

òà ³íâåñòóâàííÿ, àëå íå á³ëüøå 3 (òðüîõ) ðîê³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñ-

òèö³éíèì äîãîâîðîì. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ðîçðîáèòè, ïîãîäèòè òà íàäàòè Çàìîâ-

íèêó áóä³âíèöòâà íà çàòâåðäæåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ

íà áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç 9 (äåâ'ÿòü) ì³ñÿö³â ç ìî-

ìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì. Çàìîâíèê áóä³âíèöòâà çîáîâ'ÿçà-

íèé ðîçãëÿíóòè òà çàòâåðäèòè íàäàíó ²íâåñòîðîì äëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíó äîêó-

ìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç

äíÿ ¿¿ îòðèìàííÿ àáî â öåé æå ñòðîê ïîâåðíóòè ¿¿ ²íâåñòîðó äëÿ äîîïðàöþâàííÿ ç ïèñü-

ìîâî îá´ðóíòîâàíèìè çàóâàæåííÿìè äî ñêëàäó òà çì³ñòó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà

áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

2.9. Âïðîäîâæ 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòà-

ö³¿ íà áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ²íâåñòîð ñï³ëüíî ³ç Çàìîâíèêîì áóä³âíèö-

òâà, Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó òà Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó âèçíà÷àþòü ãðàô³ê ðå-

àë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó øëÿõîì ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè äî ³íâåñòèö³é-

íîãî äîãîâîðó, ÿêà áóäå éîãî íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ.

2.10. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ²íâåñòîð çàáåçïå÷óº äåìîíòàæ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì³ñòà Êèºâà ³ ïîòðàïëÿþòü ó çîíó áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, òà ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ÿê³ áåçîïëàòíî ïåðåäàþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2.11. Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì Îá'ºêòà ³íâåñòó-

âàííÿ ²íâåñòîð â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îôîðìëþº ïðàâî âëàñíîñò³ âèêëþ÷íî íà Îá'ºêò

³íâåñòóâàííÿ, êð³ì ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ÿê³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò áåçîï-

ëàòíî ïåðåäàþòüñÿ òà çàðàõîâóþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà (ïóíêò 2.10 öüîãî îãîëîøåííÿ).

2.12. Ïðîòÿãîì 90 (äåâ'ÿíîñòà) äí³â ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ Îá'ºêòà ³íâåñ-

òóâàííÿ òà ïîâíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü çà ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì

²íâåñòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ â÷èíèòè âñ³ íåîáõ³äí³ ä³¿ ùîäî îôîðìëåííÿ ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó ïðàâà êîðèñòóâàííÿ ×àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à Çàìîâíèê áóä³âíèö-

òâà — íàäàòè ²íâåñòîðó íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíó ïèñüìîâó çãîäó íà ïðèïèíåííÿ ïðà-

âà êîðèñòóâàííÿ ×àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Â ðàç³, ÿêùî çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè

áóäóòü âñòàíîâëåí³ ³íø³ ñòðîêè ïåðåîôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ ×àñòèíîþ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàñòîñîâóþòüñÿ ñòðîêè, âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.13. Ñòðîê ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó— 10 (äåñÿòü) ðîê³â. Ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³í-

âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ²íâåñòîðó çàáîðîíÿºòüñÿ:

- çì³íþâàòè ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;

- â³ä÷óæóâàòè Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ áåç çãîäè Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó òà Çàìîâíè-

êà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó;

-áåç çãîäè Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó òà Çàìîâíèêà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ïåðåäàâàòè Îá'ºêò

³íâåñòóâàííÿ â ³ïîòåêó àáî ³íøèì ÷èíîì îáòÿæóâàòè Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ ïðàâàìè

òðåò³õ îñ³á;

- çì³íþâàòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ ×àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íà ÿê³é çíàõîäèòü-

ñÿ Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

3. Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó:

3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì óñ³õ âèòðàò (â òîìó ÷èñë³ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò,

ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà), ïîíåñåíèõ ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³í-

âåñòèö³éíèì äîãîâîðîì òà äî ìîìåíòó ïîâíîãî âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè ñâî¿õ çî-

áîâ'ÿçàíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, â òîìó ÷èñë³, àëå íå

âèêëþ÷íî, âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç îòðèìàííÿì âèõ³äíèõ äàíèõ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ, ïðî-

åêòóâàííÿì, áóä³âíèöòâîì, ïðèéíÿòòÿì â åêñïëóàòàö³þ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (â òî-

ìó ÷èñë³ âèð³øåííÿì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³

ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà), ñïëàòîþ ³íøèõ îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, ïå-

ðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè,âèð³øåííÿì çåìåëüíèõ ïèòàíü, â òîìó ÷èñë³ ïîâ'ÿçà-

íèõ ç îôîðìëåííÿì/ïåðåîôîðìëåííÿì ×àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (çà íåîáõ³äíîñ-

ò³ øëÿõîì ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè) (â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî, ðîçðîáêîþ òà

çàòâåðäæåííÿì ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ), äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ ×àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, óòðèìàííÿì ×àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (â òîìó

÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî, íàðàõóâàííÿì òà ñïëàòîþ çåìåëüíîãî ïîäàòêó òà/àáî ³íøèõ

ïëàòåæ³â çà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèãîòîâëåííÿì åêñïåðòíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ), äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³-

ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ, à òàêîæ âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì

ðîá³ò ç îáëàøòóâàííÿ, áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ òà îçäîáëåííÿ ôàñàäó áóä³âë³ ë³öåþ "Óí³-

âåðñóì", çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1.8 öèõ óìîâ, ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè âèòðàò íà òàê³

ðîáîòè òîùî.

3.2. Ñïëàòà Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå 1% â³ä îð³ºíòîâíî¿

âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, ùî ñòàíîâèòü íå

ìåíøå 180 575,00 ãðí (Ñòî â³ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ ï'ÿòñîò ñ³ìäåñÿò ï'ÿòü ãðèâåíü 00 êîï.) ó

ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì.

Êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàá-

ðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.3. Êîìïåíñàö³ÿ Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì

ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò, ó ðîçì³ð³ 1% â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñ-

òóâàííÿ ³ç âðàõóâàííÿì ÏÄÂ, ùî ñòàíîâèòü 216 690,00 ãðí (Äâ³ñò³ ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷

ø³ñòñîò äåâ'ÿíîñòî ãðèâåíü 00 êîï.) ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì.

²íâåñòîð çä³éñíþº êîìïåíñàö³þ çàçíà÷åíèõ âèòðàò ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ

äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.4. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ — ãàðàíò³¿ áàíêó ùî-

äî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì ô³íàíñîâèõ çîáîâ'ÿçàíü (ïóíêòè 3.2, 3.3 öüîãî îãî-

ëîøåííÿ), ùî âèíèêíóòü íà ï³äñòàâ³ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó. Êîíêóðñíå çàáåçïå-

÷åííÿ, â òîìó ÷èñë³, ìàº ïåðåäáà÷àòè:

- ñïëàòó êîøò³â Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó, Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò ó ðàç³, ÿêùî

³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð íå óêëàäåíî ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàí-

íÿ ²íâåñòîðîì çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äî-

ãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó;

- ñïëàòó êîøò³â/íåñïëà÷åíî¿ ÷àñòèíè êîøò³â (âèçíà÷åíèõ öèìè óìîâàìè ñóì)

Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó, Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò ó ðàç³ ïðîñòðî÷åííÿ ²íâåñòî-

ðîì îïëàòè ïîíàä 10 (äåñÿòü) äí³â â³ä âñòàíîâëåíî¿ â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³ äà-

òè ¿¿ çä³éñíåííÿ.

3.5. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 2 550,00 ãðí (Äâ³ òèñÿ÷³ ï'ÿòñîò ï'ÿò-

äåñÿò ãðèâåíü, 00 êîï.) íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹31515934700001 â ÃÓ ÄÊÑ ó

ì. Êèºâ³, êîä áàíêó 820019, êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783, îäåðæóâà÷ — ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó ïîâåðíåííþ

íå ï³äëÿãàþòü.

3.6. ²íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð óêëàäàºòüñÿ ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó îò-

ðèìàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ ³í-

âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó. ßêùî ïðîòÿ-

ãîì öüîãî ñòðîêó ïåðåìîæåöü ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ

³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó àáî âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ óìîâè ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíî-

ãî äîãîâîðó, ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Ç ìîìåíòó ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó Îðãàí³çà-

òîð êîíêóðñó ïðîòÿãîì 5 (ï'ÿòè) äí³â ãîòóº â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ñêà-

ñóâàííÿ ðåçóëüòàò³â ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà íàäàº ïðàâî Êîì³ñ³¿ ðîçïî÷àòè ïå-

ðåãîâîðè ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ç ÷èñëà òèõ, õòî çàïðîïîíóâàâ íàéêðàù³ óìîâè çä³é-

ñíåííÿ ³íâåñòèö³é ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

3.7. Ï³ñëÿ óêëàäàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ²íâåñòîð ñï³ëü-

íî ³ç Çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà òà, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ç òðåò³ìè îñîáàìè óêëàäàþòü

âñ³ ³íø³ óãîäè, íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñ-

òâîì Óêðà¿íè.

3.8. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó) çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ùîêâàðòàëüíî â ïèñüìîâ³é

ôîðì³ ïîäàâàòè Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó, Çàìîâíèêó áóä³âíèöòâà, Çàìîâíèêó ðåàë³çà-

ö³¿ ïðîåêòó ³íôîðìàö³þ ùîäî ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó â ö³ëîìó òà

îêðåìèõ éîãî åòàï³â çà ôîðìîþ, íàäàíîþ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó.

3.9. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè â³äïîâ³äí³ñòü ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà

áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ öèì óìîâàì, â òîìó ÷èñë³ îð³ºíòîâíèì òåõí³êî-

åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêàì Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ. Ç ö³ºþ ìåòîþ ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé

íàäàòè íà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàí-

íÿ òà çì³íè äî íå¿ Çàìîâíèêó áóä³âíèöòâà, çä³éñíþâàòè áóä³âíèöòâî âèêëþ÷íî â³ä-

ïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ Çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áó-

ä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

3.10. ²íâåñòîð ïðîòÿãîì 5 (ï'ÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ çàïèòó çî-

áîâ'ÿçàíèé íàäàâàòè Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó, Çàìîâíèêó áóä³âíèöòâà òà Çàìîâíèêó

ðåàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³þ òà äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ çä³éñíåííÿ Çàìîâíèêîì áó-

ä³âíèöòâà òà Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ²íâåñòîðîì

óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó.

3.11. ²íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì âñòàíîâëþþòüñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà íåíàëåæíå

âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî:

- âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ç ïîðóøåííÿì âèìîã ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó —

ïîðóøåííÿì, ÿêå íå óñóíåíå ²íâåñòîðîì ïðîòÿãîì 45 (ñîðîêà ï'ÿòè) äí³â ç äíÿ âèÿâ-

ëåííÿ òàêîãî ïîðóøåííÿ àáî ³íøîãî îá´ðóíòîâàíî íåîáõ³äíîãî òà ïîãîäæåíîãî ñòî-

ðîíàìè òåðì³íó äëÿ éîãî óñóíåííÿ — øòðàô ó ðîçì³ð³ 5% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áó-

ä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;

- íåâèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â ùîäî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì ï³ä-

ãîòîâ÷èõ ðîá³ò, ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò, — ïåíÿ ó ðîçì³ð³ ïîäâ³é-

íî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîæåí äåíü ïðîñ-

òðî÷åííÿ;

- íåâèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â ùîäî ñïëàòè Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâîðåí-

íÿ ñîö³àëüíî¿ òà ²íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà — ïåíÿ ó ðîç-

ì³ð³ ïîäâ³éíî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîæåí

äåíü ïðîñòðî÷åííÿ;

- ïîðóøåííÿ çîáîâ'ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 2.13 öüîãî îãîëîøåííÿ,— øòðàô

ó ðîçì³ð³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;

- íåïîäàííÿ ÷è íåñâîº÷àñíå ïîäàííÿ Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó, Çàìîâíèêó áóä³â-

íèöòâà òà/àáî Çàìîâíèêó ðåàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³é-

íîãî ïðîåêòó, ïåðåäáà÷åíî¿ ïóíêòîì 3.8 öüîãî îãîëîøåííÿ,— íåóñòîéêà â ðîçì³ð³

0,05% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çà êîæåí äåíü ïðîñ-

òðî÷åííÿ;

- ïîðóøåííÿ çîáîâ'ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1.8 öüîãî îãîëîøåííÿ,— øòðàô

ó ðîçì³ð³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;

- ïîðóøåííÿ çîáîâ'ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1.10 öüîãî îãîëîøåííÿ,— øòðàô

ó ðîçì³ð³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

3.12. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ìàº ïðàâî ðîç³ðâàòè ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð â îäíî-

ñòîðîííüîìó ïîðÿäêó ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñòî-

ðîì çîáîâ'ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1.8, 1.10, 2.8, 2.9, 2.13, 3.1-3.3, 3.8-3.9 öüî-

ãî îãîëîøåííÿ àáî ³íøèõ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó (â ò.÷. ïåðåäáà÷åíèõ ãðàô³-

êîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó).

3.12.1.Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü çà ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì ïè-

òàííÿ ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó çà ïðîïîçèö³ºþ Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó

òà/àáî Çàìîâíèêà áóä³âíèöòâà òà/àáî Çàìîâíèêà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó âèíîñèòüñÿ íà

ðîçãëÿä Êîì³ñ³¿.

3.12.2. Ï³ñëÿ ðîçãëÿäó Êîì³ñ³ºþ òà ïðèéíÿòòÿ íåþ ð³øåííÿ Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó

ïîâ³äîìëÿº ²íâåñòîðà ïðî:

- íåîáõ³äí³ñòü áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì

30 (òðèäöÿòè) äí³â.

- òåðì³í ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ó ðàç³ íåóñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðó-

øåíü éîãî óìîâ.

Ó ðàç³ íåóñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì

37 (òðèäöÿòè ñåìè) äí³â ç äíÿ íàïðàâëåííÿ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó íà àäðåñó ²í-

âåñòîðà, çàçíà÷åíó â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðîç³ðâàííÿ, äîãî-

â³ð áóäå ââàæàòèñü ðîç³ðâàíèì.

3.12.3. Ó ðàç³ óñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ²í-

âåñòîð ëèñòîì ïîâ³äîìëÿº Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó ïðî âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü òà

íàäàº ³íôîðìàö³þ ïðî ôàêòè÷íå âèêîíàííÿ ðîá³ò çã³äíî ç óìîâàìè ³íâåñòèö³éíî-

ãî äîãîâîðó.

3.12.4. Çàìîâíèê áóä³âíèöòâà òà Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ó ïèñüìîâîìó âèã-

ëÿä³ íàäàþòü Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó ï³äòâåðäæåííÿ âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü,

çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 3.12.3 ïóíêòó 3.12. öüîãî îãîëîøåííÿ.

4. Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñó.

4.1.Ó÷àñíèê ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³, çîêðåìà, íà ñòâî-

ðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, íîâèõ ðî-

áî÷èõ ì³ñöü.

4.2.Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà íàé-

á³ëüø åôåêòèâíó ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

5. Êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

5.1. Îñíîâíèé êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó — íàéêðàùà ïðîïîçè-

ö³ÿ ùîäî ðîçì³ðó âíåñêó íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íô-

ðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

5.2. Äîäàòêîâ³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó:

5.2.1. Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî âàðòîñò³ ðîá³ò âèçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1.8 öüîãî

îãîëîøåííÿ.

5.2.2. Íàéá³ëüø âèã³äíà òà íàä³éíà ñõåìà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó (íà ñòàä³¿ áóä³â-

íèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ).

5.2.3. Íàéá³ëüøà ÷àñòêà âëàñíèõ êîøò³â, ùî âêëàäàþòüñÿ ó÷àñíèêîì ó ô³íàíñó-

âàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

5.2.4. Â³äïîâ³äí³ñòü ïðîïîçèö³é îñíîâíèì óìîâàì êîíêóðñó òà íàéêðàù³ ïðîïîçè-

ö³¿ ïî äîäàòêîâèì óìîâàì êîíêóðñó.

6. Îñîáè, ÿê³ íå äîïóñêàþòüñÿ äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³.

6.1. Âèçíàí³ áàíêðóòàìè, àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî.

6.2. Íå íàäàëè â³äïîâ³äíèõ ô³íàíñîâèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ¿õ ô³-

íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.

6.3. Çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿ (ïðèïèíåííÿ).

6.4. Ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðåáóâàº â ïîäàòêîâ³é çàñòàâ³ àáî íà öå ìàé-

íî íàêëàäåíî àðåøò.

6.5. Ìàþòü çàáîðãîâàí³ñòü ó ñïëàò³ ïîäàòê³â, çáîð³â (îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â).

6.6. Íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³é-

íèõ äîãîâîð³â, àáî ïîâ'ÿçàí³ ç îñîáàìè, ùî íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì

÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ³íøèõ äîãîâîð³â, ÿê³ áóëè ï³ä-

ïèñàí³ ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

7. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó âèäàºòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044,

ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë.: 202-76-78, 202-79-34 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíè-

öÿ ç 10.00 äî 16.00) ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ïðè íà-

ÿâíîñò³ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó. Äåíü

îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî

îãîëîøåííÿ.

8. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó îñîáèñòî àáî ÷åðåç óïîâ-

íîâàæåíèõ îñ³á ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ:

01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë.: 202-76-78, 202-79-34 (ïîíåä³ëîê —

ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00).Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóð-

ñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

9. Çà îòðèìàííÿì ðîç'ÿñíåíü òà äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ

çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë.: 202-76-78,

202-79-34 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00).

10. Ó ðàç³ çì³íè äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó÷àñíèêó êîíêóðñó â îáîâ'ÿçêîâîìó

ïîðÿäêó íàäñèëàºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî äàòó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

¹ ç/ï Íàçâà Îäèíèöÿ âèì³ðó Ê³ëüê³ñòü

1 Ïëîùà çàáóäîâè ì2 627

2 Çàãàëüíà ïëîùà áóä³âë³ ì2 1 500

3 Áóä³âåëüíèé îá'ºì ì3 6 854

¹ ç/ï Íàçâà
Îäèíèöÿ

âèì³ðó

Ê³ëü-

ê³ñòü

1 Ïëîùà àñôàëüòóâàííÿ ì2 550

2 Ïëîùà îçåëåíåííÿ ì2 3 136

3 Ïëîùà ãðàâ³éíîãî ïîêðèòòÿ ì2 528

4 Ïëîùà ïîêðèòòÿ á³ãîâî¿ äîð³æêè ì2 607

5 Ïëîùà ìàéäàí÷èê³â äëÿ ãðè ç ì'ÿ÷åì ì2 600

6 Ïëîùà ìàéäàí÷èêà äëÿ â³äïî÷èíêó ì2 200

7 Ïëîùà ìàéäàí÷èêà äëÿ ñèëîâèõ âïðàâ ì2 157

8 Ïëîùà ìàéäàí÷èêà äëÿ ñòðèáê³â ó äîâæèíó ì2 157

9 Ïëîùà ã³ìíàñòè÷íèõ ìàéäàí÷èê³â ì2 528

10 Ïðÿìà á³ãîâà äîð³æêà ì 3x70

11 Ïåðèìåòð îãîðîäæåííÿ ì/ï 387

12
Îçäîáëåííÿ ôàñàäó (øòóêàòóðêà òà ôàðáóâàííÿ) áóä³âë³

ë³öåþ "Óí³âåðñóì"
ì2 1 326

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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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
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ÍÀ ÌÈÍÓËÎÌÓ òèæí³ â Ïàðêó
³ìåí³ âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â
â³äáóëîñÿ ñâÿòî «Äæåðåëà òâîð÷î-
ñò³», íà ÿêîìó ïðåçåíòóâàëè ä³ÿëü-
í³ñòü Öåíòðó ðîáîòè ç ä³òüìè òà
ìîëîääþ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó.

Ìàëå÷à ðàçîì ³ç áàòüêàìè ñïðî-
áóâàëè ñâî¿ âì³ííÿ ó ð³çíîìàí³òíèõ ìàéñòåð-êëà-
ñàõ, ùî ïðîâîäèëè äîñâ³ä÷åí³ êåð³âíèêè ãóðòê³â:
ë³ïëåííÿ, ìàëþâàííÿ, ïàïåðîïëàñòèêè, õóäîæíüî-
óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà, õ³ï-õîïó, áðåéê-äàíñó, äæàç-
ôàíêó òà ³íø³. Ãîñò³ ñâÿòà ïîçíàéîìèëèñü ³ç ïåäà-
ãîãàìè-îðãàí³çàòîðàìè, ÿê³ ïðåäñòàâèëè ñâî¿ êîëåê-

òèâè ³ çàïðîñèëè âñ³õ áàæàþ÷èõ ö³êàâî, çì³ñòîâíî,
íàñè÷åíî òà ð³çíîìàí³òíî ïðîâîäèòè ñâ³é â³ëüíèé
â³ä íàâ÷àííÿ òà ðîáîòè ÷àñ ó êëóáàõ çà ì³ñöåì ïðî-
æèâàííÿ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó �

ÍÀ ÑÜÎÃÎÄÍ², Ãîëîñ³ºâî º ë³äåðîì ó ñòîëèö³ çà
ê³ëüê³ñòþ ñòâîðåíèõ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî
òèïó. ¯õ íà òåðèòîð³¿ ðàéîíó ôóíêö³îíóº ï’ÿòü, ùî
äàëî çìîãó çàáåçïå÷èòè óâàãîþ é òóðáîòîþ 30 ä³-
òåé-ñèð³ò. Çîêðåìà â äèòÿ÷îìó áóäèíêó ñ³ìåéíî-
ãî òèïó íà áàç³ ðîäèíè Ë³íäÿ âèõîâóºòüñÿ øåñòå-
ðî ä³òåé — ñèðîòè òà ä³òè ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêî-
ãî ï³êëóâàííÿ; ó ðîäèí³ Áðàã³íåöü — ï’ÿòåðî ä³òî-

÷îê, ó ðîäèí³ Ïåðåãóä — 7, ó ðîäèí³ Ñàòåíêî — 5, ó ñ³ì’¿ Ãàíäåé — 7.
Àëå ïîòð³áíî òàêîæ äóìàòè é ïðî òèõ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê, ÿê³

ùå ÷åêàþòü òàêî¿ áàæàíî¿ äëÿ íèõ ðîäèíè. Óñ³õ, õòî â³ä÷óâàº â ñî-
á³ áàæàííÿ òà ïîòåíö³àë äî ö³º¿ áëàãîðîäíî¿ ñïðàâè — ñòàòè áàòü-
êàìè — âèõîâàòåëÿìè àáî ïàòðîíàòíèìè áàòüêàìè ÷åêàþòü çà àä-
ðåñîþ: âóëèöÿ Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 58, Ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé
(òåë.289-38-53) �

Ïðèéì³òü äèòèíó ó ðîäèíó«Äæåðåëà òâîð÷îñò³»

Ó Ï Ð Î Ä Î Â Æ
äâîõ äí³â ïðà-
ö³âíèêè ÊÏ «Ç
óòðèìàííÿ çå-
ëåíèõ íàñà-
äæåíü Ñâÿòî-
ø è í ñ ü ê î ã î
ðàéîíó» àêòèâ-

íî âèêîíóâàëè ðîáîòè ³ç ñ³íîêîñó
òðàâè (11,63 ãà áàëàíñîâèõ òåðè-
òîð³é). Çîêðåìà, çàê³í÷åíî ðîáî-
òè ó ñêâåðàõ ì³æ âóëèöÿìè Êðàñ-

íîâà ³ Ñåìàøêà, íà ïðîñïåêò³ Ïå-
ðåìîãè, 97, íà òðàíñïîðòí³é ðîç-
â’ÿçö³ íà ïëîù³ Ãåðî¿â Áðåñòó, íà
âóëèöÿõ Ãðèãîðîâè÷à-Áàðñüêîãî
òà Âîëîäèìèðà Ïîêîòèëà.

Íà áóëüâàð³ Âåðíàäñüêîãî, Âå-
ëèê³é Ê³ëüöåâ³é äîðîç³ òà íà âó-
ëèö³ Çîä÷èõ ÷åðãîâèé ñ³íîê³ñ òðà-
âè íàðàç³ àêòèâíî çàê³í÷óºòüñÿ, à

òàêîæ ïàðàëåëüíî ç öèì îçåëåíþ-
âà÷³ ïðîâîäÿòü ïðèáèðàííÿ âèêî-
øåíèõ ðîñëèí íà ãàçîíàõ ³ ï³øî-
õ³äíèõ äîð³æêàõ.

Êð³ì òîãî, íà òðàíñïîðòí³é
ðîçâ’ÿçö³ íà âóëèö³ Ãåðî¿â Êîñ-
ìîñó äáàéëèâ³ îçåëåíþâà÷³â âè-
êîíàëè äîãëÿäîâ³ ðîáîòè íà êâ³ò-
íèêàõ �

ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ
ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãàííà Ñòàðîñ-
òåíêî â äåíü
þâ³ëåþ íàé-
ñòàð³øîãî ê³-
í î ò å à ò ð ó
Êèºâà, ðîçòà-

øîâàíîãî â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³ ïðèâ³òàëà êîëåêòèâ çàêëàäó ³
âðó÷èëà Ïîäÿêè â³ä Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè.

«Ê³íîòåàòð «Æîâòåíü»—öå ÷àñ-
òèíà óí³êàëüíî¿ ³ñòîð³¿ ñòîëèö³.
Òîæ,ïîïðè íåëåãê³ ÷àñè äëÿ íàñ ó
2014 ðîö³, ï³ñëÿ æàõëèâî¿ ïîæåæ³
ì³ñòî, íå âàãàþ÷èñü, âèä³ëèëî 53
ì³ëüéîíè ãðèâåíü íà ï³äíÿòòÿ ç

ðó¿í íàéâ³äîì³øîãî ê³íîòåàòðó
Êèºâà»,—çàçíà÷èëà ó ïðèâ³òàëü-
íîìó ñëîâ³ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

²ç 1931 ðîêó, âæå 85 ðîê³â ïî-
ñï³ëü êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³ ïðè-
õîäÿòü ñþäè ïîäèâèòèñÿ êðàù³
ô³ëüìè ñâ³òîâîãî òà óêðà¿íñüêî-
ãî ê³íî â îñîáëèâ³é àòìîñôåð³,
ÿêà â³ä÷óâàºòüñÿ ³ äîíèí³.

Ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé â³äáó-
ëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ íîâèõ óêðà¿í-
ñüêèõ ê³íîïðîåêò³â «Ð³âåíü ÷îð-
íîãî», «Âèãðàòè âñå», «Ìîÿ áà-
áóñÿ Ôàí³ Êàïëàí», «Äæàìàëà»,
«Ñòîðîæîâà çàñòàâà», «Æèâà»,
«×åðâîíèé» òà ³íøèõ, ÿê³ âæå
öüîãîð³÷ òà íàñòóïíîãî ðîêó âèé-
äóòü íà åêðàíè �

ÇÀÂÅÐØÅÍÎ
ðåìîíòí³ ðîáî-
òè ìåðåæ çîâ-
í³øíüîãî îñâ³ò-
ëåííÿ íà Çîëî-
òîâîð³òñüêîìó
ïðî¿çä³. Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ Äå-

ïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè, â³äíîâëåííÿ ìåðåæ³ â
ðàìêàõ ïîòî÷íîãî ðåìîíòó ÊÏ
«Êè¿âì³ñüêñâ³òëî» ðîçïî÷àëî 15
ñåðïíÿ. Ïðàö³âíèêè ï³äïðèºìñòâà
âèêîíóâàëè ðîáîòè ó äâà åòàïè.
Ïåðøèé âêëþ÷àâ çåìëÿí³ ðîáîòè,
äåìîíòàæ ñòàðî¿ ìåðåæ³ çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ òà îïîð, ùî ïî-
òðåáóâàëè çàì³íè ³ áóëè íå ïðè-
äàòíèìè äî ïîäàëüøî¿ åêñïëóàòà-
ö³¿. Äðóãèé åòàï âêëþ÷àâ ìîíòàæ
êàáåëþ æèâëåííÿ, îïîð òà ï³äêëþ-
÷åííÿ ñâ³òèëüíèê³â.

Çàãàëîì áóëî çìîíòîâàíî 140
ìåòð³â êàáåëþ æèâëåííÿ òà âñòà-
íîâëåíî ïÿòü îïîð ³ç äåêîðàòèâíè-
ìè ñâ³òèëüíèêàìè, ÿê³ îñâ³òëþ-
þòü àðõ³òåêòóðíèé àíñàìáëü ³ñòî-
ðè÷íî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà �

Ó Çîëîòîâîð³òñüêîìó ïðî¿çä³ 
â³äðåìîíòóâàëè çîâí³øíº îñâ³òëåííÿ

Ó äèòñàäêó «Ïðîë³ñîê» â³äêðèëè íîâó ãðóïó

Â²ÄÏÎÂ²ÄÍÎ äî Óãîäè ïðî ñï³â-
ïðàöþ ì³æ Óêðà¿íñüêèì ôîíäîì
ñîö³àëüíèõ ³íâåñòèö³é òà ÊÌÄÀòî-
ð³ê áóëî âïðîâàäæåíî Ïðîåêò«Ñïðè-
ÿííÿ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ÓÔÑ² —V», ÿêèé ñïðÿìî-
âàíî íà ïîêðàùåííÿ ïîñëóã ó ñîö³-
àëüí³é ñôåð³ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ

ðåìîíòó òà ðåêîíñòðóêö³¿ äèòñàäê³â, äå ñòâîðþþòüñÿ
äîäàòêîâ³ ì³ñöÿ äëÿ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã. Ïåðå-
ìîæöÿìè ïðîåêòó ñòàëè òðè ÄÍÇ — N¹ 300, 746, 812.

Çîêðåìà â äèòñàäêó ¹ 300, ùî â Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³ (âóë. Ðàäóíñüêà, 22/9-à) â³äêðèëè íî-
âó ãðóïó «Ïðîë³ñîê», ðîçðàõîâàíó íà 23 äèòèíè. Äëÿ
êîìôîðòó ìàëåíüêèõ äåñíÿíö³â ïðîâåäåíî êàïðå-
ìîíò ïðèì³ùåíü, çàì³íåíî ñòàð³ â³êíà íà ìåòàëî-
ïëàñòèêîâ³, îáëàäíàíî êóõíþ òà òóàëåòí³ ê³ìíàòè,
âñòàíîâëåí³ íîâ³ øàôêè äëÿ ïåðåâäÿãàííÿ, ïðèäáà-
íî äâ³ ïðàëüí³ ìàøèíè íà 12 òà 8 êã çàâàíòàæåííÿ,
çìîíòîâàíî ëþì³íåñöåíòíå îñâ³òëåííÿ, ñó÷àñí³ ìåá-
ë³, îáëàøòîâàíî òåìàòè÷í³ êóòî÷êè äëÿ õëîïö³â òà
ä³â÷àòîê �

Ó Ô²Ë²¯ ¹ 1
ÊÍÏ «ÊÄÖ
Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó» (âóë. Ï.
Çàïîðîæöÿ, 26)
ââåäåíî äî åêñ-
ïëóàòàö³¿ ìàìî-
ãðàô ³ç öèôðî-

âîþ îáðîáêîþ çîáðàæåííÿ. Çà
ñëîâàìè êåð³âíèêà ðàéîííîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Äà-
í³åëÿ Êàðàáàºâà öåé àïàðàò óêðàé

íåîáõ³äíèé, àáè çàáåçïå÷èòè â÷àñ-
íó ä³àãíîñòèêó ïåðåäïóõëèííèõ
çàõâîðþâàíü òà ðàêó ìîëî÷íî¿
çàëîçè íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ òà âæè-
òè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ùîäî ë³-
êóâàííÿ õâîðèõ. Òàêîæ öå ñóòòº-
âèé êðîê ùîäî íàáëèæåííÿ ñó-
÷àñíèõ (äîñèòü êîøòîâíèõ) ìå-
òîä³â ä³àãíîñòèêè (âàðò³ñòü àïà-
ðàòó 1,98 ìëí ãðí) äëÿ ìåøêàíö³â
ñòîëèö³, íàñàìïåðåä Äí³ïðîâ-
ñüêîãî ðàéîíó.

«Öþ ñó÷àñíó ìàìîãðàô³÷íó ñèñ-
òåìó ç öèôðîâîþ îáðîáêîþ çîá-
ðàæåííÿ (íå ïîòðåáóº ïë³âêè àáî
³íøèõ âèòðàòíèõ ìàòåð³àë³â) áó-
ëî çàêóïëåíî çà êîøòè ì³ñöåâîãî
áþäæåòó ³ º ïðèêëàäîì åôåêòèâ-
íî¿ ñï³âïðàö³ Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ,
ìåäèê³â ³ äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó,
ÿêèé ïðåäñòàâëÿº äí³ïðîâö³â ó Êè-
¿âðàä³»,— çàçíà÷èëà çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ Àëëà Çà-
ãîðîäíÿ �

Íà Âîñêðåñåíö³ ïî÷àâ ðîáîòó ñó÷àñíèé êàá³íåò ìàìîãðàô³¿

Ê³íîòåàòð «Æîâòåíü» ñâÿòêóº þâ³ëåé

10 âåðåñíÿ íà 79-ìó ðîö³ æèòòÿ ðàïòîâî ïîìåð 
Ïóñòîâàðîâ Þð³é Îìåëÿíîâè÷ 

Âåëèêà ðîäèíà, äðóç³ òà çíàéîì³ ãëèáîêî
ñóìóþòü ç ïðèâîäó ïåðåä÷àñíî¿ ñìåðò³ Þð³ÿ
Îìåëÿíîâè÷à. Ñèëüíà ô³çè÷íà ³ äóõîì ëþäèíà,
ïðîôåñ³îíàë ³ ïàòð³îò, â³í 18 ðîê³â çàéìàâ
â³äïîâ³äàëüíó ïîñàäó çàñòóïíèêà Ì³í³ñòðà æèòëîâî-
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ÓÐÑÐ ³ Óêðà¿íè.

Çíàëè Þð³ÿ Îìåëÿíîâè÷à ³ ÿê åôåêòèâíîãî
êåð³âíèêà êîìåðö³éíî¿ ñòðóêòóðè. Â³í áóâ
îðãàí³çàòîðîì, ñï³âçàñíîâíèêîì òà ïåðøèì

Ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì êîìïàí³¿ «ÓêðÎò³ñ» –íèí³ ÷è íå íàéá³ëüøîãî
ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ âèðîáíèêà ë³ôò³â òà åñêàëàòîð³â.

Ëþáèâ Þð³é Ïóñòîâàðîâ ³ ñïîðò. Íà çàãàëüíèõ çàñàäàõ 18 ðîê³â
áóâ çàñòóïíèêîì Ãîëîâè ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó ÓÐÑÐ ³ Óêðà¿íè. À ó 1987-
1989 ðîêàõ – î÷îëþâàâ Ôåäåðàö³þ ôóòáîëó ÓÐÑÐ.

Éîãî áàãàòèé äîñâ³ä ³ ìóäð³ â÷èíêè áóäóòü ïðèêëàäîì íå îäíîìó
ïîêîë³ííþ.

Ïîä³ëÿºìî ã³ðêîòó âòðàòè âñ³õ, õòî çíàâ, ïîâàæàâ òà ëþáèâ Þð³ÿ
Îìåëÿíîâè÷à.

Ñâ³òëà éîìó Ïàì’ÿòü.

Ó Ñâÿòîøèíî òðèâàº ñ³íîê³ñ òðàâè
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