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íîâèíè

Åôåêò äåæàâþ ó ñåñ³éí³é çàë³

Ñàìå â³ä÷óòòÿ òîãî, ùî ïîä³á-
íà ñèòóàö³ÿ âæå â³äáóâàëàñÿ ðàí³-
øå,òî÷í³øå, íà ìèíóëîìó ïëåíàð-
íîìó çàñ³äàíí³, ïåðåñë³äóâàëî ï³ä
÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ùîäî çâå-
äåííÿ ÒÐÖ «Îàçèñ» íà Îáîëîí³.

Çà âèíÿòêîì òîãî, ùî íà ïî÷àò-
êó öüîãî ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ Êè-
¿âðàäè íåî÷³êóâàíî áóëî îãîëîøå-
íî ïåðåðâó, òàê áè ìîâèòè, ç³ðâà-
íî «ñòîï-êðàí» ñåñ³éíîãî ïîòÿãà,
ó çâ’ÿçêó ³ç ñèòóàö³ºþ, ÿêà çà òèæ-
äåíü ñóòòºâî íå çì³íèëàñÿ, íàâêî-
ëî áóä³âíèöòâà òîðãîâî-ðîçâà-
æàëüíîãî öåíòðó íàä ñòàíö³ºþ
ìåòðî «Ãåðî¿â Äí³ïðà». Çà ñêàðãîþ
ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â, çàáóäîâíèê
ïðîäîâæóº óêð³ïëþâàëüí³ çàõîäè
âíî÷³, íåçâàæàþ÷è íà ðåêîìåíäà-
ö³¿ Êè¿âðàäè òà ì³ñüêîãî ãîëîâè
óòðèìàòèñÿ â³ä áóäü-ÿêèõ ðîá³ò äî
ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü.

Àáè ðîç³áðàòèñÿ â ö³é ñèòóàö³¿,
ï³ä ÷àñ äâîãîäèííî¿ ïåðåðâè äå-
ïóòàòè ñêëèêàëè ïîãîäæóâàëüíó
ðàäó ï³ä êåð³âíèöòâîì ñåêðåòàðÿ
Êè¿âðàäè Âîëîäèìèðà Ïðîêîï³âà
çà ó÷àñòþ ãîë³â âñ³õ ôðàêö³é Êè-
¿âðàäè òà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³ÿ Ïë³ñà.

«Íà âèìîãó àêòèâ³ñò³â, à òàêîæ
äåïóòàò³â Êè¿âðàäè, áóëî ñêëèêà-
íî ïîãîäæóâàëüíó ðàäó ùîäî ñè-
òóàö³¿, ÿêà â³äáóâàºòüñÿ íàâêîëî
áóä³âíèöòâà íà ñòàíö³¿ ìåòðî «Ãå-
ðî¿â Äí³ïðà». ª ñêàðãè ëþäåé ùî-
äî ïðîäîâæåííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò âíî÷³. Ìè ìàºìî îòðèìàòè ãà-
ðàíò³¿ â³ä çàáóäîâíèê³â, ùî öüîãî

á³ëüøå íå áóäå, ùîá êèÿíè ìîãëè
ñåáå êîìôîðòíî ïî÷óâàòè. Ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåí-
íàä³é Ïë³ñ äîðó÷èâ ñòðóêòóðíèì
ï³äðîçä³ëàì íåãàéíî â³äðåàãóâà-
òè òà äîïîâ³ñòè ñèòóàö³þ», — ïî-
³íôîðìóâàâ ï³ñëÿ ïåðåðâè ñåêðå-
òàð Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.

Çà éîãî ñëîâàìè, äåïóòàòè ï³ä
÷àñ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ ìàþòü
íàì³ð ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó, ÿêà
çàéìàòèìåòüñÿ âðåãóëþâàííÿì
ïèòàííÿ íàâêîëî áóä³âíèöòâà íà
ñòàíö³¿ ìåòðî «Ãåðî¿â Äí³ïðà». Òà-
êîæ çà ïðîòîêîëüíèì äîðó÷åííÿì
ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Âîëîäèìèðà
Ïðîêîï³âà, äåïóòàòè ìàþòü çàñëó-
õàòè çâ³ò ãîëîâè Îáîëîíñüêî¿ ÐÄÀ.

Íà âèìîãó ïðèñóòí³õ ó êóëó-
àðàõ ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â,ÿê³ íà-
ñò³éëèâî ³ ãó÷íî ñêàíäóâàëè: «Ñëî-
âî!», áóëî âèð³øåíî çàñëóõàòè
ïðåäñòàâíèêà â³ä ãðîìàäñüêîñò³
Îáîëîí³. Íèì âèÿâèâñÿ ôð³ëàí-
ñåð-àéò³øíèê Îëåêñ³é Àíòîíþê.
«Çàáóäîâíèê áóäóº áåçïîñåðåäíüî
íàä ñòàíö³ºþ ìåòðî. Éîìó â³äâåð-
òî ïëþâàòè íà ïðîòåñòè ïàñàæè-
ð³â ³ ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â. Ôàê-
òè÷íî â³äáóâàºòüñÿ ðóéíóâàííÿ ³
öüîìó º ÷èìàëî äîêàç³â. Íàøà ìå-
òà â³äñòîÿòè ñòàíö³þ, ùîá âîíà

áóëà òàêîþ, äî ÿêî¿ âñ³ çâèêëè»,—
êàæå ãðîìàäñüêèé àêòèâ³ñò.

Áëèæ÷å äî ê³íöÿ ïëåíàðíîãî
çàñ³äàííÿ äåïóòàòè çàñëóõàëè ãî-
ëîâó Îáîëîíñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñàí-
äðà Öèáóëüùàêà. «Ìåð äàâ îá³-
öÿíêó ãðîìàäÿíàì, ùî ðîáîòè ïî
ñïîðóäæåííþ ÒÐÖ áóäóòü çóïè-
íåí³ é âîíè ä³éñíî áóëè çóïèíå-
í³. Àëå æ áóëà íàãàëüíà ïîòðåáà
ïðîòèàâàð³éíèõ ðîá³ò, íåîáõ³ä-
í³ñòü óêð³ïëåííÿ ñàìî¿ ñòàíö³¿.
Òîìó ïîäàëüø³ çàõîäè áóëè ïîâ’ÿ-
çàí³ âèêëþ÷íî ç óêð³ïëåííÿì. Íå
ñåêðåò, ùî çàðàç ñòàíö³ÿ çàëèøàº-
òüñÿ ôàêòè÷íî â³äêðèòîþ ³ çàëè-
øàòè ¿¿ ó òàêîìó ñòàí³ íå ìîæ-
íà...», — ïîÿñíþâàâ Îëåêñàíäð
Ëåîí³äîâè÷.

Àëå äåïóòàò³â òàêà ïîçèö³ÿ íå
çàäîâîëüíèëà ³ âîíè âèð³øèëè
ïðîâåñòè ùå îäíó ïîãîäæóâàëü-
íó ðàäó, ùîá îñòàòî÷íî «çàêðè-
òè» öå ïèòàííÿ.

Äå ³ êîëè ïèòè ÷è íå ïèòè —
íå âñå îäíî

Â öüîìó ïåðåêîíóâàâ äåïóòàò
Êè¿âðàäè Âëàäèñëàâ Ìèõàéëåíêî
ñïî÷àòêó æóðíàë³ñò³â, ï³ä ÷àñ áðè-
ô³íãó ïåðåä ïëåíàðíèì çàñ³äàííÿì,

à çãîäîì ³ êîëåã ³ç òðèáóíè ó ñå-
ñ³éí³é çàë³. ² Êè¿âðàäà çàáîðîíè-
ëà ïðîäàæ àëêîãîëþ â í³÷íèé ÷àñ.

Â³äïîâ³äí³ îáìåæåííÿ ä³ÿòè-
ìóòü ç 23.00 äî 10.00 äëÿ âñ³õ ñóá’ºê-
ò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ìàþòü ë³-
öåíç³þ íà ïðàâî ðîçäð³áíî¿ òîð-
ã³âë³ àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè,îêð³ì
çàêëàä³â ðåñòîðàííîãî õàð÷óâàííÿ.

Òàêîæ äàíå ð³øåííÿ äîçâîëèòü
çìåíøèòè îáñÿãè ñïîæèâàííÿ àë-
êîãîëüíèõ, ñëàáîàëêîãîëüíèõ íà-
ïî¿â òà ïèâà. Öå ñïðèÿòèìå çðîñ-
òàííþ ïîçèòèâíîãî âïëèâó íà ñó-
ñï³ëüñòâî, çîêðåìà çíèçèòü ð³âåíü
çëî÷èííîñò³ òà ñìåðòíîñò³, çá³ëü-
øèòü òðèâàë³ñòü æèòòÿ íàñåëåí-
íÿ, çàáåçïå÷èòü ã³äíå ñòàâëåííÿ
äî çäîðîâ’ÿ ëþäèíè ÿê äî íàéâè-
ùî¿ ñîö³àëüíî¿ ö³ííîñò³.

«Àëêîãîëüí³ íàïî¿ íå º ïðîäóê-
òîì ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³,à îòæå îá-
ìåæåííÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿ ëèøå íà êî-
ðèñòü êèÿí. ² ì³ñüêà ñêàðáíèöÿ, ÿê
ñâ³ä÷àòü ðîçðàõóíêè ôàõ³âö³â, â³ä
öüîãî íå ïîñòðàæäàº», — ðåçîííî
íàãîëîñèâ ï³ä ÷àñ äåáàò³â ³ çàêëèêàâ
êîëåã-äåïóòàò³â ïðîãîëîñóâàòè çà
íàäâàæëèâèé ïðîåêò äåïóòàò Êè-
¿âðàäè Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ.

Òàêå ð³øåííÿ ï³äòðèìàëè 86
äåïóòàò³â �

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè 
çðèâàþòü «ñòîï-êðàí»
� Ó öåíòð³ óâàãè çíîâó «ãàðÿ÷å» ïèòàííÿ ñêàíäàëüíî¿ çàáóäîâè 

íà ñòàíö³¿ ìåòðî «Ãåðî¿â Äí³ïðà»

Ó÷îðà íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî îáìåæåííÿ ðåàë³çàö³¿ àëêîãîëüíèõ, ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà
ïèâà ó ñòàö³îíàðíèõ îá'ºêòàõ òîðã³âë³ â ì³ñò³ òà çíîâó ïîâåðíóëèñÿ äî ïðîáëåìíîãî ïèòàííÿ ùîäî áóä³âíèöòâà ÒÐÖ íàä
ñòàíö³ºþ ìåòðî «Ãåðî¿â Äí³ïðà»
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Êè¿â òà ×èêàãî 
äîìîâèëèñÿ 
ïðî ñòâîðåííÿ ðàäè
ì³ñò-ïîáðàòèì³â 
ïðè ÊÌÄÀ

Äîìîâëåíîñò³ ïðî ñòâîðåííÿ ðàäè

ì³ñò-ïîáðàòèì³â ïðè Êè¿âñüê³é ì³ñü-

ê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ áóëî äî-

ñÿãíóòî ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ çàñòóïíèêà

ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñ³ÿ Ðåçí³êîâà ³ç

ïðåäñòàâíèêàìè ìåð³¿ ×èêàãî.

Íà çàñ³äàíí³ êîì³òåòó ì³ñò-ïî-

áðàòèì³â Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ ïîä³ëèâ-

ñÿ ïåðñïåêòèâàìè ðîáîòè ñòîëè÷-

íî¿ âëàäè. Ñòîðîíè äîìîâèëèñÿ ïðî

àêòèâíó ñï³âïðàöþ íà íàéáëèæ÷³

ðîêè ùîäî êóëüòóðíîãî îáì³íó, ïðî-

âåäåííÿ Óêðà¿íñüêîãî ê³íîôåñòèâà-

ëþ â ×èêàãî, ó÷àñò³ Êèºâà òà ×èêà-

ãî ó ñïîðòèâíèõ çàõîäàõ, ìàðàôî-

íàõ òîùî.

Çóñòð³÷ çàâåðøèëàñÿ äîìîâëå-

í³ñòþ ùîäî ñòâîðåííÿ ðàäè ì³ñò-ïî-

áðàòèì³â ïðè ÊÌÄÀ.

Ó ñòîëèö³ â³äçíà÷àòü
êèÿí-ïðèçåð³â 
ÕÕÕ² Îë³ìï³éñüêèõ
³ãîð

Ñïîðòñìåíè Êèºâà òà ¿õí³ òðåíåðè

çà ðåçóëüòàòàìè ó÷àñò³ â ²ãðàõ ÕÕÕ²

Îë³ìï³àäè ó ì.Ð³î-äå-Æàíåéðî (Áðà-

çèë³ÿ) îòðèìàþòü âèíàãîðîäè â³ä

ñòîëè÷íî¿ âëàäè. Â³äïîâ³äíå ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñü-

êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çàãàëîì íàãîðîäàìè â³äçíà÷àòü

29 àòëåò³â ç³ ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñòè-

êè, áàãàòîáîðñòâà, ãðåêî-ðèìñüêî¿

áîðîòüáè,ôåõòóâàííÿ, ñó÷àñíîãî ï’ÿ-

òèáîðñòâà, êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè,õóäîæ-

íüî¿ ã³ìíàñòèêè, àêàäåì³÷íîãî âåñ-

ëóâàííÿ, ñèíõðîííîãî ïëàâàííÿ,ëåã-

êî¿ àòëåòèêè, â³ëüíî¿ áîðîòüáè òà ¿õ-

í³õ òðåíåð³â.

Çàçíà÷èìî, ùî êîøòè íà â³äçíà-

÷åííÿ ñïîðòñìåí³â òà ¿õí³õ íàñòàâ-

íèê³â ïåðåäáà÷åí³ â áþäæåò³ ì³ñòà

íà 2016 ð³ê çà ãàëóççþ «Ô³çè÷íà

êóëüòóðà ³ ñïîðò» â çàãàëüí³é ñóì³

1 680 000 ãðí.

Íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ 
â³äáóäåòüñÿ 
òàíöþâàëüíèé 
ñ³ìåéíèé ôëåøìîá

24 âåðåñíÿ ç 12.00 äî 14.00 íà Ïî-

øòîâ³é ïëîù³ á³ëÿ ôîíòàíó â³äáó-

äåòüñÿ òàíöþâàëüíèé ñ³ìåéíèé

ôëåøìîá ç íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî

äíÿ ìèðó. Ñòàòè ÷àñòèíîþ çàõîäó

ìîæóòü óñ³ îõî÷³, ñïåö³àëüíà ï³äãî-

òîâêà íå ïîòð³áíà.

ßê ïîâ³äîìëÿº Ïîä³ëüñüêà ÐÄÀ,

âæå òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü ÌÃÎ «Âóëèê

³äåé» îðãàí³çîâóº öåé çàõ³ä ó Êèºâ³.

Öüîãî ðîêó ôëåøìîá â³äáóäåòüñÿ ó

âèõ³äíèé äåíü, àáè ç³áðàòè ÿêîìîãà

á³ëüøå ðîäèí.

Ó ñóáîòó î 12.00 â³äáóäåòüñÿ ðå-

ïåòèö³ÿ ôëåøìîáó, î 13.00 — ñòàðò.

Ôîðìà îäÿãó: á³ëèé âåðõ, ñèí³é

íèç (äæèíñ).

Ó÷îðà íà ïëåíàðíîìó
çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè äå-
ïóòàòè çíîâó ïîâåðíó-
ëèñÿ äî ïðîáëåìíîãî
ïèòàííÿ ùîäî áóä³â-
íèöòâà òîðãîâî-ðîçâà-
æàëüíîãî öåíòðó íàä
ñòàíö³ºþ ìåòðî «Ãåðî¿â
Äí³ïðà». À òàêîæ ïðèé-
íÿëè ð³øåííÿ ïðî îá-
ìåæåííÿ ðåàë³çàö³¿ àë-
êîãîëüíèõ, ñëàáî-
àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà
ïèâà ó ñòàö³îíàðíèõ
îá’ºêòàõ òîðã³âë³ â ñòî-
ëèö³. Îêð³ì öüîãî, ðîç-
ãëÿäàëèñÿ é ³íø³ âàæ-
ëèâ³ äëÿ ì³ñòà ïèòàííÿ.

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про приватизацію земельної ділянки громадянкам Барвінко

Олені Миколаївні та Гавриш Раїсі Миколаївні для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Панорамній, 6%а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 640/640 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен%

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас%
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíêàì Áàðâ³íêî Îëåí³ Ìè-

êîëà¿âí³ òà Ãàâðèø Ðà¿ñ³ Ìèêîëà¿âí³ ó ñï³ëüíó

÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,0498 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:413:0053) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïàíîðàìí³é, 

6-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

– ãðîìàäÿíö³ Áàðâ³íêî Îëåí³ Ìèêîëà¿âí³ – 1/3

â³ä 0,0498 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä

25.06.2011);

– ãðîìàäÿíö³ Ãàâðèø Ðà¿ñ³ Ìèêîëà¿âí³ – 2/3

â³ä 0,0498 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä

25.06.2011) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-8803).

2. Ãðîìàäÿíêàì Áàðâ³íêî Îëåí³ Ìèêîëà¿âí³ òà

Ãàâðèø Ðà¿ñ³ Ìèêîëà¿âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ 

ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування будинку дипломатичного призначення 
на вул. Артема, 51/50 у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 604/604 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі» та

розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян%
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ

«ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀ ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍ-

Íß ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂ», çà óìîâè

âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1067

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:166:0011)

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó

äèïëîìàòè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Àðòåìà,

51/50 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ

â³ä 29.05.2014 ¹ 01026-000136363-014, ñïðà-

âà À-20896).

2. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:166:0011) êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çà àê-

òîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ïåðåäàòè äî çåìåëü

äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³.

3. ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÃÅÍÅ-

ÐÀËÜÍÀ ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ²ÍÎ-

ÇÅÌÍÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâà-

òè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ

íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 08.04.2003 ¹ 91-6-00101

ïëîùåþ 0,1067 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:166:0011), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà êîìóíàëüíèì ï³äïðè-

ºìñòâîì «Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïî îáñëóãîâóâàííþ

³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ» íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 3

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.11.2001

¹ 85/1519 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ çåìëåþ».

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, ïóíêò

3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.11.2001

¹ 85/1519 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ çåìëåþ».

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ 

ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування будинку дипломатичного 

призначення на вул. Обсерваторній, 19 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 587/587 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі» та

розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян%
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ

«ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀ ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß

²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂ», çà óìîâè âè-

êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1154 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:167:0002)

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó

äèïëîìàòè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Îáñåðâà-

òîðí³é, 19 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà

ÄÖ â³ä 29.05.2014 ¹ 01026-000136369-014,

ñïðàâà À-20892).

2. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:167:0002) êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çà àê-

òîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ïåðåäàòè äî çåìåëü

äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³.

3. ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÃÅÍÅ-

ÐÀËÜÍÀ ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ²ÍÎ-

ÇÅÌÍÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øó-

âàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ

íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 02.12.2003 ¹ 91-6-00197

ïëîùåþ 0,1154 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:167:0002), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà êîìóíàëüíèì ï³äïðè-

ºìñòâîì «Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïî îáñëóãîâóâàííþ

³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ», íà ï³äñòàâ³ ðîçïî-

ðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ â³ä 01.07.96 ¹ 1009 «Ïðî íàäàííÿ Ãåíå-

ðàëüí³é äèðåêö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ ïî îáñëóãîâóâàííþ ³íîçåìíèõ ïðåä-

ñòàâíèöòâ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðîçì³ùåííÿ

Ïîñîëüñòâà Àðàáñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ªãèïåò ïî âóë.

Îáñåðâàòîðí³é, 19 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà».

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿ â³ä 01.07.96 ¹ 1009 «Ïðî íàäàííÿ Ãå-

íåðàëüí³é äèðåêö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ ïî îáñëóãîâóâàííþ ³íîçåìíèõ ïðåä-

ñòàâíèöòâ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðîçì³ùåííÿ

Ïîñîëüñòâà Àðàáñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ªãèïåò ïî âóë.

Îáñåðâàòîðí³é, 19 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà» (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè).

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Колисниченко Людмилі 
Омелянівні у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Якова Качури, 10 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 628/628 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що%
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êîëèñ-

íè÷åíêî Ëþäìèë³ Îìåëÿí³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. ßêîâà Êà÷ó-

ðè, 10 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòå-

ãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ À-15490).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîëèñíè÷åíêî Ëþäìè-

ë³ Îìåëÿí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî

ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0354 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:201:0039) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. ßêîâà Êà÷óðè, 10 ó Ñâÿòî-

øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîëèñíè÷åíêî Ëþäìèë³ Îìå-

ëÿí³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿì ùîäî çàáóäîâè òà äîçâîëîì íà âè-

êîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 15.07.2009

¹ 19-7028, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä

27.11.2009 ¹ 8397, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
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ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà

â ì. Êèºâ³ â³ä 09.06.2011 ¹ 05-08/2192, óïðàâ-

ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-

ðåäîâèùà â³ä 18.04.2008 ¹ 071/04-4-19/2144

òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó

ì. Êèºâ³ â³ä 05.08.2013 ¹ 2756.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «МАРВІ» земельної ділянки 

для реконструкції, експлуатації та обслуговування 
закладу громадського харчування з магазином 

на просп. Юрія Гагаріна, 19%а у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 590/590 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо від%
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç

îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÌÀÐÂ²» äëÿ ðå-

êîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

çàêëàäó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ç ìàãàçè-

íîì íà ïðîñï. Þð³ÿ Ãàãàð³íà, 19-à ó Äí³ïðîâ-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà Ä-6830, çàÿâà ÄÖ ¹ 01005-000108266-014

â³ä 29.10.2013).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÌÀÐÂ²», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-

òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà

10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0591 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:66:238:0112) äëÿ

ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ çà-

êëàäó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ç ìàãàçèíîì íà

ïðîñï. Þð³ÿ Ãàãàð³íà, 19-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÌÀÐÂ²»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 15.10.2012 ¹ 13488/0/18-3/19-12, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êè-

ºâ³ â³ä 15.10.2013 ¹ 4009.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü â³ä 10.12.2007) òà ³íø³ ïèòàííÿ

ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

3.7. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання Головному управлінню 
Національної гвардії України земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування 
шести 34%поверхових житлових будинків 

на проспекті Генерала Ватутіна, 9 (корпуси 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 594/594 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 92, 117, 122, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
враховуючи розпорядження Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації від 15.06.2007 № 880
«Про присвоєння поштової адреси» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встанов%
лення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ Íàö³îíàëü-

íî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó

2 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4,1329 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:62:002:0099)

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ øåñòè 34-

ïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â íà ïðîñïåêò³ Ãå-

íåðàëà Âàòóò³íà, 9 (êîðïóñè 1, 2, 3, 4, 5, 6) ó Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðî-

ìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-18828).

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð-

ä³¿ Óêðà¿íè:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ

íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4,1329

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:62:002:0099)

çà àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ïåðåäàòè ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ äî äåðæàâíî¿ âëàñ-

íîñò³.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, ïóíêò

16 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.03.2004

¹ 125/1335 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ çåìëåþ».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ПРОМІНВЕСТГРУП%1» земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлового будинку 
на вул. Лютеранській, 18%б у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 600/600 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 92, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що%

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊ-

Ö²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÏÐÎÌ²ÍÂÅÑÒ-

ÃÐÓÏ-1» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Ëþòå-

ðàíñüê³é, 18-á ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 26.11.2013 ¹ 01104-

000112201-014, ñïðàâà Ä-6877).

2. Ïåðåäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÏÐÎÌ²ÍÂÅÑÒÃÐÓÏ-1», çà óìî-

âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîò-

êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,2122 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:76:032:0052) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-

êó íà âóë. Ëþòåðàíñüê³é, 18-á ó Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿç-

êó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äî-

ãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 02.04.2013 ¹ 1440,

â³ä 01.04.2013 ¹ 1411).

3. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈ-

ÑÒÂÓ «ÏÐÎÌ²ÍÂÅÑÒÃÐÓÏ-1»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êè-

ºâ³ â³ä 19.11.2013 ¹ 4729, Äåïàðòàìåíòó ì³ñòî-

áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 27.06.2013

¹ 10955/0/12/19-13, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëü-

òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 14.11.2013 ¹ 066/02-7074.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці 
Сіденко Олександрі Геннадіївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Байкальській, 17 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 629/629 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де%

яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз%
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-

äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Ñ³äåíêî Îëåêñàíäð³ Ãåííàä³¿âí³ äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Áàéêàëüñüê³é, 17 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿  òà  ãðîìàäñüêî¿  çàáóäîâè,  ñïðàâà 

¹ À-1307).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñ³äåíêî Îëåêñàíäð³

Ãåííàä³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0678 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:415:0015) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áàéêàëüñüê³é,

17 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñ³äåíêî Îëåêñàíäð³ Ãåííàä³¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîçâîëîì íà âè-

êîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 30.05.2006

¹ 19-4355, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè

íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 

ì. Êèºâ³ â³ä 10.08.2010 ¹ 05-08/4439, Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ â³ä

18.01.2012 ¹ 249, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà «²í-

ñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà» â³ä

06.04.2006 ¹ 811 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæ-

çåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 25.06.2013 ¹ 2230.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про конкурс на зайняття вакантної посади першого 
заступника голови Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації
Розпорядження № 812 від 8 вересня 2016 року

Відповідно до законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2016 року № 246, Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на
зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства Укра%
їни з питань державної служби від 06 квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2016 року за № 647/28777, враховуючи роз’яснення Національного агентства України з питань дер%
жавної служби від 13 липня 2016 року № 4228/12%16 та лист Печерської районної в місті Києві державної ад%
міністрації від 22 серпня 2016 року № 105/01%3111/В%20:

1. Óòâîðèòè êîíêóðñíó êîì³ñ³þ ç ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ïåðøî-

ãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà çàòâåðäèòè

¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿:

2.1. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíò-

íî¿ ïîñàäè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Ïå÷åð-

ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿.

2.2. Âèçíà÷èòè ïîñàäîâó îñîáó ç ÷èñëà ïðà-

ö³âíèê³â ñëóæáè óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì Ïå÷åð-

ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿, ÿêà âèêîíóº ôóíêö³¿ àäì³í³ñòðàòîðà ï³ä

÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó íà ïîñà-

äó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

2.3. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ïåðøîãî çàñòóï-

íèêà ãîëîâè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

2.4. Çàáåçïå÷èòè:

îïðèëþäíåííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ Ïå÷åðñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

ïðèéíÿòîãî íà âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 2.1 – 2.3

ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ;

ïåðåäà÷ó ì³æðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³ííþ Íà-

ö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåð-

æàâíî¿ ñëóæáè ó ì³ñò³ Êèºâ³, Êè¿âñüê³é, ×åðí³-

ã³âñüê³é òà ×åðêàñüêèõ îáëàñòÿõ ðîçïîðÿäæåí-

íÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó òà

óìîâè éîãî ïðîâåäåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³

íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ç äíÿ éî-

ãî âèäàííÿ;

âæèòòÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íøèõ íåîá-

õ³äíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Виконуючий обов’язки голови
Г. Пліс

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

08.09.2016 ¹ 812

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

першого заступника голови Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

ÐÅÇÍ²ÊÎÂ Îëåêñ³é Þð³éîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿

ÏË²Ñ Ãåííàä³é Âîëîäèìèðîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè êîíêóðñ-
íî¿ êîì³ñ³¿

ÑÒÀÐÎÑÒÅÍÊÎ Ãàííà Â³êòîð³âíà çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿

ÏÎÂÎÐÎÇÍÈÊ Ìèêîëà Þð³éîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿

ÌÀÐÒÈÍ×ÓÊ Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ ãîëîâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÑÈÒÍ²×ÅÍÊÎ ªâãåí Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ çàñòóïíèê êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÇÄÅÍÈÊ Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåð-
ñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)

²ÑÜÊÎÂ Áîãäàí Âîëîäèìèðîâè÷ íà÷àëüíèê â³ää³ëó çàêîíîïðîåêòíî¿ òà ìåòîäè÷-
íî¿ ðîáîòè þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ àïàðàòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про реєстрацію змін до Статуту релігійної організації 
«релігійна громада християн віри євангельської «Ісус Христос –

Шлях, Істина і Життя» у Печерському районі м. Києва» 
зареєстрованого розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 14 лютого 2008 року № 173
Розпорядження № 815 від 9 вересня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Го%
лови Ради релігійної організації «Релігійна громада християн віри євангельської «Ісус Христос – Шлях, Істи%
на і Життя» у Печерському районі м. Києва» від 05 травня 2016 року та протокол загальних зборів членів ре%
лігійної організації від 05 травня 2016 року № 1:

Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

îðãàí³çàö³¿ «ðåë³ã³éíà ãðîìàäà õðèñòèÿí â³ðè

ºâàíãåëüñüêî¿ «²ñóñ Õðèñòîñ – Øëÿõ, ²ñòèíà ³

Æèòòÿ» ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», çàðå-

ºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 14 ëþòîãî 2008 ðî-

êó ¹ 173, (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 ëèñòî-

ïàäà 2015 ðîêó ¹ 1095), âèêëàâøè éîãî â íî-

â³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова
В. Кличко

Про виконання робіт з капітального ремонту будівлі 
на вул. Леонтовича, 6 у Шевченківському районі міста Києва

Розпорядження № 828 від 14 вересня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної

діяльності», з метою створення належних умов праці:

1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðî-

á³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó áóä³âë³ íà âóë. Ëåî-

íòîâè÷à, 6 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êè-

ºâà.

2. Âèçíà÷èòè Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) çàìîâíèêîì âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà-

÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Îäåðæàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âè-

õ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ ¿¿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.3. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ãå-

íåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îð-

ãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó áóä³â-

ë³ íà âóë. Ëåîíòîâè÷à, 6 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

í³ ì³ñòà Êèºâà îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè

ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêî-

íàííÿ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñ-

ïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ ìàéíî

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðàõîâóºòüñÿ äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ïîäàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî Äåïàðòà-

ìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçè-

ö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íî-

ãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê òà

íàñòóïí³ ðîêè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàä³ Ñàãàé-

äàêà ². Â.

Голова
В. Кличко

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва
Розпорядження № 831 від 14 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. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë êîøò³â ó ìåæàõ

àñèãíóâàíü ïî ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèêàõ áþäæåò-

íèõ êîøò³â ì³æ îá’ºêòàìè áóä³âíèöòâà, ðåêîí-

ñòðóêö³¿ òîùî, à òàêîæ âèäàìè îïëà÷óâàíèõ ðî-

á³ò (ïðîåêòí³ ðîáîòè, îïëàòà çà ìèíóë³ ðîêè, ïî-

òî÷í³ êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ, ïðèäáàííÿ îáëàä-

íàííÿ òîùî), ïåðåäáà÷åíèìè äîäàòêîì 4 äî

Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèò-

êó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó

¹ 60/60, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë êîøò³â ó ìåæàõ

àñèãíóâàíü ïî ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèêàõ áþäæåò-

íèõ êîøò³â ì³æ íàïðÿìàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ç êà-

ï³òàëüíîãî ðåìîíòó, ïåðåäáà÷åíèìè äîäàòêîì

5 äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîç-

âèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015

ðîêó ¹ 60/60, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîçâèò-

êó, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþ-

äæåòíèõ êîøò³â íà 2016 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîí-

ä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ çàãàëüíîãî îá-

ñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà ô³íàíñóâàííÿ

êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîçâèò-

êó, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþ-

äæåòíèõ êîøò³â íà 2016 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîí-

ä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ çàãàëüíîãî îá-

ñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà ô³íàíñóâàííÿ

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, ùî äîäàºòüñÿ.

5. Â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 1, 2, 3, 4 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âíåñòè çì³íè äî ïîêàçíèê³â Ïðîãðà-

ìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó 

ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, äîâåäåíèõ äî äåïàðòàìåí-

ò³â, óïðàâë³íü, ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çã³äíî ç ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) â³ä 29 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ¹ 40 «Ïðî Ïðîãðà-

ìó åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êè-

ºâà íà 2016 ð³ê» (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ñåðïíÿ

2016 ðîêó ¹ 661), à ñàìå:

çâåäåíî¿ ïðîãðàìè êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü òà

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó;

ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³-

òàëüíèõ âêëàäåíü;

ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³-

òàëüíîãî ðåìîíòó;

àäðåñíîãî ïåðåë³êó îá’ºêò³â êàï³òàëüíîãî ðå-

ìîíòó, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ çà çàìîâëåííÿì âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ðàõó-

íîê êîøò³â ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà, âèêëàâøè ¿õ â ðåäàêö³ÿõ, ùî äîäàþòüñÿ.

6. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè ïîäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ïîãî-

äæåííÿ äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó.

7. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî

ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó, ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî

ðîçâèòêó.
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8. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 802

«Ïðî ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà».

Голова 
В. Кличко

Про надання Концерну радіомовлення, радіозв’язку 
та телебачення у постійне користування земельної ділянки 

на вул. Дорогожицькій, 10 у Шевченківському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування 
радіотелевізійного передавального центру

Розпорядження № 836 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен%

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас%
ності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши лист Концерну радіо%
мовлення, радіозв’язку та телебачення від 14 вересня 2015 року № 4012/18%02, в межах функцій місцевого ор%
гану виконавчої влади:

1. Ïðèïèíèòè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó 

«Êè¿âñüêèé ðàä³îòåëåâ³ç³éíèé ïåðåäàâàëüíèé

öåíòð» ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 4,3671 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:91:104:0001) íà âóë. Äîðî-

ãîæèöüê³é, 10 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà, íàäàíî¿ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30 âåðåñíÿ 2004

ðîêó ¹ 519/1929 «Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñ-

òóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè», ïðàâî êîðèñ-

òóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà

ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-

ëÿíêîþ â³ä 04 áåðåçíÿ 2005 ðîêó ¹ 01-9-00035,

òà â³äíåñòè âêàçàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî çåìåëü

çàïàñó ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåð-

ãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ.

2. Íàäàòè Êîíöåðíó ðàä³îìîâëåííÿ, ðàä³î-

çâ’ÿçêó òà òåëåáà÷åííÿ, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-

òó 3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â ïîñò³éíå êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 4,3671 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:104:0001) äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðàä³îòåëåâ³ç³é-

íîãî ïåðåäàâàëüíîãî öåíòðó íà âóë. Äîðîãî-

æèöüê³é, 10 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

³ç çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ çà ðàõóíîê çå-

ìåëü çàïàñó ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿç-

êó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ

ó çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ áóä³âåëü òà ñïîðóä (íàêàç

Àäì³í³ñòðàö³¿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè ñïåö³àëüíîãî

çâ’ÿçêó òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè â³ä 30 ãðóä-

íÿ 2011 ðîêó ¹ 418, ëèñò Ôîíäó äåðæàâíîãî

ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 02 ãðóäíÿ 2015 ðîêó 

¹ 10-15-21863) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ ïðî-

ìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè,

îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà À-22008).

3. Êîíöåðíó ðàä³îìîâëåííÿ, ðàä³îçâ’ÿçêó òà

òåëåáà÷åííÿ:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïî-

ðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâ-

ñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà-

¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà

íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова 
В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, виданої Дочірньому 
підприємству «Київський хореографічний коледж»

Розпорядження № 850 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,

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 до%
шкільної освіти у місті Києві»:

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 186175

ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (íàäàííÿ

ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè), âèäàíó Äî-

÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé õîðåîãðà-

ô³÷íèé êîëåäæ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 32343784,

ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03058, ì. Êè¿â, ïðîâóëîê Í³-

æèíñüêèé, áóäèíîê, 4), íà ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðî-

âàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëü-

íî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåä-

íüî¿ îñâ³òè).

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 186175 ó ñôåð³ çàãàëü-

íî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (íàäàííÿ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿

ñåðåäíüî¿ îñâ³òè), âèäàíó Äî÷³ðíüîìó ï³äïðè-

ºìñòâó «Êè¿âñüêèé õîðåîãðàô³÷íèé êîëåäæ», âè-

çíàòè íåä³éñíîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñòåíêî Ã. Â.

Голова
В. Кличко

Про проведення 7%го чемпіонату світу 
з багатоборства тілоохоронців

Розпорядження № 851 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Порядку організації та

проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно%просвіт%
ницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 24 червня 1999 року № 317/418, та з метою популяризації та розвитку фізичної культури, спорту, олімпій%
ського руху та пропаганди здорового способу життя в місті Києві, в межах функцій органу місцевого само%
врядування:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ îõî-

ðîíè Óêðà¿íè òà Ì³æíàðîäíî¿ ôåäåðàö³¿ ò³ëîîõîðîí-

ö³â ùîäî ïðîâåäåííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 7-ãî ÷åìï³îíàòó

ñâ³òó ç áàãàòîáîðñòâà ò³ëîîõîðîíö³â (äàë³ – Çàõ³ä):

17 âåðåñíÿ 2016 ðîêó – Õðåùàòèé ïàðê á³ëÿ àð-

êè Äðóæáè íàðîä³â, ç 15.00 äî 19.00, ïåðøèé äåíü

çìàãàíü (íàäàííÿ ïåðøî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè VIP

òà éîãî åâàêóàö³ÿ, òåõí³êà òà òàêòèêà ï³øîãî ñó-

ïðîâîäó ç âèêîíàííÿì ïðèéîì³â ô³çè÷íîãî çà-

õèñòó, âèêîíàííÿ ïðèéîì³â ðóêîïàøíîãî áîþ);

18 âåðåñíÿ 2016 ðîêó – Òðî¿öüêà ïëîùà ïå-

ðåä ÍÑÊ «Îë³ìï³éñüêèé», ç 09.00 äî 13.00, äðó-

ãèé äåíü çìàãàíü (ïîäîëàííÿ ñìóãè ïåðåøêîä

íà àâòîìîá³ë³).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó âçÿëà íà ñåáå

Ì³æíàðîäíà ôåäåðàö³ÿ ò³ëîîõîðîíö³â.

3. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ñïðèÿòè âèð³øåííþ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü, ïî-

â’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì Çàõîäó.

4. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëü-

íî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà óïðàâë³ííÿ ïàòðóëü-

íî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëü-

íî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çàáåç-

ïå÷èòè:

4.1. Îõîðîíó Ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ïðî-

âåäåííÿ Çàõîäó ïåðøîãî äíÿ çìàãàíü ï³ä àðêîþ

Äðóæáè íàðîä³â ç 15.00 äî 19.00 17 âåðåñíÿ 2016

ðîêó òà äðóãîãî äíÿ çìàãàíü íà Òðî¿öüê³é ïëîù³

ç 09.00 äî 13.00 18 âåðåñíÿ 2016 ðîêó.

4.2. Óìîâè â³ëüíîãî çà¿çäó òà âè¿çäó äî òåðè-

òîð³¿ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó àâòîòðàíñïîðòó, ÿêèé

ïåðåâîçèòèìå îáëàäíàííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ

ñöåíè.

5. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

çà çâåðíåííÿì îðãàí³çàòîðà Çàõîäó ÷åðãóâàí-

íÿ áðèãàä øâèäêî¿ (åêñòðåíî¿) ìåäè÷íî¿ äîïî-

ìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

6. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

³íôîðìóâàííÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ïðî ïðîâå-

äåííÿ Çàõîäó â êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿

³íôîðìàö³¿.

7. Ì³æíàðîäí³é ôåäåðàö³¿ ò³ëîîõîðîíö³â:

7.1. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëà-

ãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008

ðîêó ¹ 1051/1051, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ³ ïðî-

âåäåííÿ Çàõîäó òà â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíîãî

áëàãîóñòðîþ ó çâ’ÿçêó ç âñòàíîâëåííÿì ñöå-

íè òà ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é (íà ïåð³îä ìîí-

òàæó/äåìîíòàæó) ó Õðåùàòîìó ïàðêó á³ëÿ àð-

êè Äðóæáè íàðîä³â ç 08.00 äî 21.00 17 âåðåñ-

íÿ 2016 ðîêó òà íà Òðî¿öüê³é ïëîù³ ïåðåä ÍÑÊ

«Îë³ìï³éñüêèé» ç 05.00 äî 16.00 18 âåðåñíÿ

2016 ðîêó.

7.2. Ñï³ëüíî ç Ïå÷åðñüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³ 

Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Ïîä³ëüñüêîþ

ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðà-

ö³ºþ çàáåçïå÷èòè íàëåæíèé ñàí³òàðíèé ñòàí

øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ òó-

àëåòíèõ ìîäóëüíèõ êàá³í, êîíòåéíåð³â òà óðí

äëÿ çáîðó ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, ¿õ íàëåæíå îá-

ñëóãîâóâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

7.3. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ íà âèçíà÷åí³é òåðèòîð³¿ âèìîã ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ãðóäíÿ 2010

ðîêó ¹ 413/5225 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ç óïîðÿä-

êóâàííÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëü-

íèìè, ñëàáîàëêîãîëüíèìè íàïîÿìè, âèíîì ñòî-

ëîâèì, ïèâîì (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî) òà òþòþ-

íîâèìè âèðîáàìè» ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова 
В. Кличко

Про участь збірної команди державних службовців 
міста Києва у Всеукраїнській спартакіаді серед збірних 

команд державних службовців Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя

Розпорядження № 852 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабіне%

ту Міністрів України від 27 червня 2012 року № 434%р «Про підготовку та проведення фізкультурно%спортив%
них заходів серед державних службовців» та Положення про проведення Всеукраїнської спартакіади серед
збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя,
затвердженого спільним наказом Міністерства молоді та спорту України. Національного агентства України з
питань державної служби від 11 листопада 2014 року № 3737/169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра%
їни 26 листопада 2014 року за № 1504/26281:

1. Çàòâåðäèòè ñêëàä çá³ðíî¿ êîìàíäè äåðæàâ-

íèõ ñëóæáîâö³â ì³ñòà Êèºâà äëÿ ó÷àñò³ ó Âñå-

óêðà¿íñüê³é ñïàðòàê³àä³ ñåðåä çá³ðíèõ êîìàä

äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè

Êðèì, îáëàñòåé, ì³ñò Êèºâà òà Ñåâàñòîïîëÿ (äà-

ë³ – Çàõ³ä) ç 27 âåðåñíÿ äî 01 æîâòíÿ 2016 ðî-

êó â ì. Óæãîðîä³ (Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü), ùî äî-

äàºòüñÿ.

2. Äèðåêòîðàì Äåïàðòàìåíò³â, íà÷àëüíèêàì

³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâàì ðàéîííèõ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çàáåçïå÷è-

òè ó÷àñòü äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ùî óâ³éøëè äî

ñêëàäó çá³ðíî¿ êîìàíäè ì³ñòà Êèºâà ó Çàõîä³.

3. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

çàáåçïå÷èòè ô³íàñóâàííÿ ó÷àñò³ çá³ðíî¿ êîìàí-

äè äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â ì. Êèºâà ó Çàõîä³ çà

ðàõóíîê âèäàòê³â, çàòâåðäæåíèõ ó áþäæåò³ ì³ñ-

òà Êèºâà íà 2016 ð³ê ïî ãàëóç³ «Ô³çè÷íà êóëüòó-

ðà ³ ñïîðò».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова
В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

15.09.2016 ¹ 852

Склад
збірної команди державних службовців міста Києва 

для участі у Всеукраїнській спартакіаді серед збірних команд 
державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, 

міст Києва та Севастополя

№
п/п Прізвище, ім'я по батькові Посада

футзал

1. Бігун  Віталій Віталійович
заступник начальника управління начальник відділу житлового
господарства та сприяння ОСББ Управління житлово�комунального
господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

2. Іванов Дмитро Петрович

головний спеціаліст відділу з питань звернень громадян, ліцензування та
атестації навчальних закладів Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

3. Дамський Максим Дмитрович
головний економіст сектору з питань управління місцевим боргом
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

4. Мороз Дмитро Сергійович головний спеціаліст юридичного відділу Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
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5. Москаленко Дмитро Євгенович

головний спеціаліст відділу з суспільно�політичних питань управління
з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю
Департаменту суспільних комунікацій виконовчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Орлов Олександр Олегович головний спеціаліст юридичного відділу апарату Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

7. Перегудов В'ячеслав Юрійович

головний спеціаліст відділу спорту вищих досягнень управління
молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

шахи

8. Кучер Ганна Михайлівна головний спеціаліст відділу обліку та розподілу житлової площі
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

9. Новіков Володимир Євгенович
головний спеціаліст взаємодії з правоохоронними органами та з
питань запобігання і виявлення корупції Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

шашки

10. Денисенко Ігор Віталійович
начальник відділу інформаційних технологій та забезпечення захисту
інформації Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації

11. Шевцова Юлія Миколаївна начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

настільний теніс

12. Крегул Оксана Юріївна

головний спеціаліст сектору інформаційної політики управління
розвитку житлово�комунального господарства Департаменту
житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

13. Андрєєв Віктор Іванович перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

волейбол

14. Василенко Дмитро Васильович
начальник відділу містобудування, архітектури та землекористування
управління будівництва, архітектури та землекористування
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

15. Гусейнов Тимур Махмуд огли головний спеціаліст відділу з питань оренди та майна комунальної
власності Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

16. Івченко Максим Вікторович
начальник юридичного відділу Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

17. Лазаренко Анатолій Олександрович начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

18. Палій Євгеній Вікторович начальник юридичного відділу Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

19. Прилипко Юрій Михайлович
начальник контрольно�аналітичного управління апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

20. Чернишов Кирило Олексійович в.о.начальника відділу з питань майна комунальної власності
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

21. Мартиненко Олександр Миколайович головний спеціаліст відділу ведення державного реєстру виборців
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

представник команди

22. Трофимов Олексій Станіславович

заступник директора Департаменту � начальник управління молоді та
спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про проведення заходу «КІА Драйв Тур 2016» 
на Контрактовій площі

Розпорядження № 869 від 16 вересня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та

проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно%просвіт%
ницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 24 червня 1999 року № 317/418, з метою організації змістовного дозвілля киян та гостей міста, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó TOB «ÔÀËÜÊÎÍ-ÀÂ-

ÒÎ» ùîäî ïðîâåäåííÿ 17 òà 18 âåðåñíÿ 2016

ðîêó ç 10.00 äî 19.00 çàõîäó «Ê²À Äðàéâ Òóð

2016» íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ (äàë³ – Çàõ³ä).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó âçÿëî íà ñåáå

TOB «ÔÀËÜÊÎÍ-ÀÂÒÎ».

3. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³-

ö³¿ ó ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çàáåçïå÷èòè:

3.1. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ

ïðîâåäåííÿ Çàõîäó 17 òà 18 âåðåñíÿ 2016 ðî-

êó íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³.

3.2. Óìîâè â³ëüíîãî çà¿çäó òà âè¿çäó íà òå-

ðèòîð³þ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó àâòîòðàíñïîðòó,

ÿêèé ïåðåâîçèòèìå îáëàäíàííÿ òà ó÷àñíèê³â

Çàõîäó.

3.3. Çàêðèòè ðóõ òðàíñïîðòó 17 òà 18 âåðåñ-

íÿ 2016 ðîêó ç 10.00 äî 19.00 íà Êîíòðàêòîâ³é

ïëîù³.

4. ÒÎÂ «ÔÀËÜÊÎÍ-ÀÂÒÎ» çàáåçïå÷èòè:

4.1. Äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñ-

òà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðîêó

¹ 1051/1051, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåí-

íÿ Çàõîäó ³ â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíîãî áëàãî-

óñòðîþ ó çâ’ÿçêó ç âñòàíîâëåííÿì ñöåíè, ìà-

ëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì, òåõí³÷íèõ êîíñòðóê-

ö³é íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ ç 18.00 16 âåðåñíÿ

ïî 05.00 19 âåðåñíÿ 2016 ðîêó.

4.2. Ðîçðîáëåííÿ, ïîãîäæåííÿ ç óïðàâë³í-

íÿì ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà ïîäàí-

íÿ íà çàòâåðäæåííÿ Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðò-

íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìè îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüî-

ãî ðóõó.

5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

5.1. Âíåñòè çì³íè ó ðîáîòó ìàðøðóò³â íàçåì-

íîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ, øëÿõ ñë³äóâàííÿ ÿêèõ ïðîõîäèòü

÷åðåç ì³ñöå ïðîâåäåííÿ Çàõîäó 17 òà 18 âåðåñ-

íÿ 2016 ðîêó.

5.2. Ñï³ëüíî ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì

«Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» òà óïðàâë³ííÿì ïðåâåí-

òèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³î-

íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè íåäîïó-

ùåííÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó ì³ñ-

ö³ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

6. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

÷åðãóâàííÿ áðèãàä åêñòðåíî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷-

íî¿ äîïîìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

7. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

³íôîðìóâàííÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ïðî ïðîâå-

äåííÿ- Çàõîäó â êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿

³íôîðìàö³¿.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Виконуючий обов’язки голови
Г. Пліс

Про проведення пивного фестивалю «BRUGGEFEST» 
на вул. Маршала Конєва, 8 у місті Києві

Розпорядження № 871 від 16 вересня 2016 року
Відповідно до підпункту 7 пункту «а» частини першої статті 32 Закону України «Про місцеве самовряду%

вання в Україні», пункту 15 статті 22 Закону України «Про столицю України – місто%герой Київ», Порядку ор%
ганізації та проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, куль%
турно%просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням
Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «Пиврестком» від 01 вересня 2016 року № 19, з метою організації дозвілля мешканцям Го%
лосіївського району:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó òîâàðèñòâà ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ïèâðåñòêîì» ùîäî

ïðîâåäåííÿ 16-18 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ïèâíîãî ôåñ-

òèâàëþ «BRUGGEFEST» íà âóë. Ìàðøàëà Êîíº-

âà, 8 ó ì³ñò³ Êèºâ³ (äàë³ – ôåñòèâàëü).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ, â òîìó

÷èñë³ äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïîæåæíî¿, òåõíîãåí-

íî¿ áåçïåêè òà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, âçÿëî íà ñå-

áå òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«Ïèâðåñòêîì» (äàë³ – îðãàí³çàòîð ôåñòèâàëþ).

3. Îðãàí³çàòîðó ôåñòèâàëþ:

3.1. Ðîçðîáèòè ñõåìó ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â

òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà íàìåò³â ç

ìàéñòåð-êëàñàìè ï³ä ÷àñ ôåñòèâàëþ òà ïîãî-

äèòè ¿¿ ç Äåïàðòàìåíòîì ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîç-

âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3.2. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãî-

óñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðîêó

¹ 1051/1051, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ

ôåñòèâàëþ, à òàêîæ â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíîãî áëà-

ãîóñòðîþ, â òîìó ÷èñë³ çàáåçïå÷èòè âñòàíîâëåí-

íÿ äîäàòêîâèõ óðí, êîíòåéíåð³â äëÿ çáîðó ïîáó-

òîâèõ â³äõîä³â, òóàëåòíèõ ìîäóëüíèõ êàá³í, ¿õ íà-

ëåæíå óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ, ñâîº÷àñíå

âèâåçåííÿ ñì³òòÿ òà ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³¿.

3.3. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ âèìîã ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 23 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 413/5225 «Ïðî

äåÿê³ ïèòàííÿ ç óïîðÿäêóâàííÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³á-

íî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè, ñëàáîàëêîãîëüíèìè

íàïîÿìè, âèíîì ñòîëîâèì, ïèâîì (êð³ì áåçàë-

êîãîëüíîãî) òà òþòþíîâèìè âèðîáàìè» ï³ä ÷àñ

ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìà-

ñîâèõ çàõîä³â ï³ä ÷àñ ôåñòèâàëþ â³äïîâ³äíî äî

ïëàíó êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîä³â ç ïðîâåäåí-

íÿ ïèâíîãî ôåñòèâàëþ «BRUGGEFEST» íà âóë.

Ìàðøàëà Êîíºâà, 8 ó ì³ñò³ Êèºâ³ çã³äíî ç äîäàò-

êîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³-

ö³¿ ó ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çàáåçïå÷èòè îõî-

ðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè

òà ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàéäàêà ². Â.

Виконуючий обов’язки голови
Г. Пліс

Äîäàòîê äî

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

â³ä 16.09.2016 ¹ 871

ПЛАН
культурно%масових заходів з проведення пивного фестивалю «BRUGGEFEST»

на вул. Маршала Конєва, 8 у місті Києві

Дата проведення Час проведення Найменування заходу Локація

16 вересня 2016 року 19.30�20.00 Урочисте відкриття пивного фестивалю
"BRUGGEFEST" Головна сцена

16�18 вересня 2016 року 17.00�22.00

Продаж продовольчих та
непродовольчих товарів, ексклюзивної

hand�made продукції українських
майстрів

Зона торгівлі

17�18 вересня 2016 року 12.00�17.00 Майстер�класи з hand�made Зона майстер�класів

16�18 вересня 2016 року 16.00 �21.45 Виступи музичних виконавців Головна сцена

17 вересня 2016 року 19.30�20.00 Бармен�шоу Головна сцена

18 вересня 2016 року 21.45 Закриття пивного фестивалю 
"BRUGGEFEST" Головна сцена

Про зміни до додатка до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 28 грудня 2012 року № 2367 "Про присвоєння
індексів структурним підрозділам виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районним в місті Києві державним адміністраціям"

Розпорядження № 839 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року № 857/857 "Про деякі питання діяльності

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" та з метою забезпечення
належної організації документообігу в інформаційно%телекомунікаційній системі "Єдиний інформаційний простір
територіальної громади міста Києва":

1. Äîïîâíèòè ïóíêò 4 äîäàòêà äî ðîçïîðÿäæåííÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28 ãðóäíÿ

2012 ðîêó ¹ 2367 "Ïðî ïðèñâîºííÿ ³íäåêñ³â

ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì

àäì³í³ñòðàö³ÿì" (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 êâ³òíÿ 2015

ðîêó ¹ 370) íîâèìè àáçàöàìè òàêîãî çì³ñòó:

"075 Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ

òåõíîëîã³é 

076 Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè".

2.  Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ³íäåêñ 075 Äåïàðòàìåíòó

³íôîðìàö³éíî- êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà

³íäåêñ 076 Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè

âèêîðèñòîâóþòüñÿ ç ìîìåíòó âêëþ÷åííÿ

çàçíà÷åíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî

ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â

òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü.

Голова
В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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№
п/п

№ дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування

1. 54830"16 ТОВ "АПТЕКА"МАЯК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

11,3733 Оболонський район, просп.
Московський, 17/1

2. 43533"15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
ФОРВАРД"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Подільський район, вул.
Спаська, 8 літера А

3. 49042"15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Печерський район, вул.
Шовковична, 13/2
(приміщення 141 в літера А)

4. 49165"15 ТОВ "Манго Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,96 Печерський район, вул.
Хрещатик, 21

5. 49172"15 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВІНСАНТО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,075 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 20

6. 49044"15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

24,31 Шевченківський район, вул.
Володимирська, 47

7. 49104"15 ПАТ Комерційний банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, 14

8. 49749"15 ПН Міленіна Катерина
Олегівна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,42 Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка, 10

9. 49748"15 ПН Міленіна Катерина
Олегівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,765 Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка, 10

10. 49752"15 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІЛОВ
ПРОФЕСІОНЕЛЬ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,828 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 28

11. 49771"15 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,7312 Шевченківський район, вул.
Софіївська, 1/2

12. 49842"15 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,847 Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка
/вул. Пушкінська, 8/26

13. 49813"15 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПОРТДЕЛЮКС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,645 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 24

14. 50104"15 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРОВА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,4 Печерський район, вул.
Хрещатик/Заньковецької,
15/4

15. 50116"15 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРОВА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8 Шевченківський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 4

16. 50114"15 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРОВА"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,7 Печерський район, вул.
Хрещатик/Заньковецької,
15/4

17. 50117"15 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРОВА"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Шевченківський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 4

18. 50113"15 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРОВА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,4 Печерський район, вул.
Хрещатик/Заньковецької,
15/4

19. 50031"15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,2 Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка, 2

20. 50200"15 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАКОС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,8 Печерський район, вул.
Шота Руставелі, 10

21. 50199"15 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАКОС"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,9 Печерський район, вул.
Шота Руставелі, 10

22. 50215"15 ТОВ"ЛУЧАНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,8486 Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка, 44

23. 50214"15 ТОВ "ЛУЧАНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,836 Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка, 44

24. 50310"15 ТОВ "Дельта Текс" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,336 Печерський район, вул.
Хрещатик, 13

25. 50562"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПЕСТО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,4 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 23
літера А

26. 50659"15 ТОВ "МУРАКАМІ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,4 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 14

27. 51794"15 ТОВ "Альфа"забава" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,8 Печерський район, вул.
Хрещатик, 19"а

28. 51891"15 ФО"П Статник Олена
Юріївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,1 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 27/6

29. 51892"15 ФО"П Статник Олена
Юріївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,61 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 27/6

ЗО. 52178"15 ТОВ "ПАРОМ 2006" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,675 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 3

31. 52177"15 ТОВ "ПАРОМ 2006" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 3

32. 52201"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Солом'янський район, вул.
Максима Кривоноса, 29

33. 52292"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1 Оболонський район, вул.
Прирічна, 11

34. 52288"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Щит на фасаді
будинку (суцільний
щит)

18 Дарницький район, вул.
Срібнокільська, 3"д

35. 53155"15 ФО"П Пантюхов Андрій
Олександрович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,56 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 24

36. 53154"15 ФО"П Пантюхов Андрій
Олександрович

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 24

37. 53128"15 ТОВ "ДОМІНОС ПІЦЦА
ЮКРЕЙН"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,925 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 14

38. 53125"15 ТОВ "ДОМІНОС ПІЦЦА
ЮКРЕЙН"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

33,6 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 14

39. 53173"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НОВАЦІО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,44 Шевченківський район, вул.
Льва Толстого, 8

40. 53342"15 ТОВ "САВ"Дістрибьюшн" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

45 Дніпровський район, просп.
Визволителів, 17 

41. 53400"15 ТОВ "Дукат APT" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,75 Шевченківський район, вул.
Володимирська, 5

42. 53719"15 ТОВ "ПХ ГРУП" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

25 Подільський район, вул.
Верхній Вал, 28"30

43. 53777"15 ТОВ "ПХ ГРУП" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Подільський район, вул.
Верхній Вал, 28"30

44. 53778"15 ТОВ "ПХ ГРУП" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Подільський район, вул.
Верхній Вал, 28"30

45. 53804"15 ФО"П Калинюк Дмитро
Юрійович

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

2 Подільський район, вул.
Набережно"Хрещатицька, 25

46. 53805"15 ФО"П Калинюк Дмитро
Юрійович

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

2 Подільський район, вул.
Набережно"Хрещатицька, 25

47. 53997"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ
РІТЕЙЛ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10 Дарницький район, пров.
Заводський, 1

48. 54049"15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ТАСКОМБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,3 Шевченківський район, вул.
Щербакова, 64

49. 54191"16 ТОВ "Експансія" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

90 Голосіївський район, вул.
академіка Заболотного, 37

50. 54563"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БРАЗОР"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,074 Печерський район, вул.
Басейна, 19

51. 54403"16 ДП "Фільман Гмбх" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,6 Печерський район, вул.
Кіквідзе, 3

52. 54378"16 ДП "Фільман Гмбх" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Печерський район, вул.
Кіквідзе, 3

53. 54521"16 ТОВ "СТВОЛ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,8897 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 43

54. 54547"16 ТОВ "Агромат"Центр" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,728 Печерський район, вул.
Шота Руставелі, 23

55. 54635"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Управляюча компанія "ГРІН
ТАУН"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,4 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, 16

56. 54634"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Управляюча компанія "ГРІН
ТАУН"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,64 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, 16

57. 54633"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Управляюча компанія "ГРІН
ТАУН"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,4 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, 16

Про надання дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 790 від 31 серпня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек(
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон(
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ(
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження����іль�ості�277�дозволів.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з�ідно�з

додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�є�дійсни-

ми�до�за�інчення�стро���їх�дії,�а���випад���змін

��за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах)�щодо

розташ�вання�зовнішньої�ре�лами,�я�і�з�мов-

люють�неможливість�розташ�вання�відповід-

них�ре�ламних�засобів,�—�до�настання�та�их

змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах).

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

31.08.2016�р.�№�790

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються
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58. 54638"16 ПП "Приватна виробничо"
комерційна фірма
"Святослав"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 17

59. 54637"16 ФО"П Головізнін Сергій
Гарольдович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,825 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 21

60. 54636"16 ФО"П Головізнін Сергій
Гарольдович

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,42 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 21

61. 54686"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МІЖНАРОДНО"ДІЛОВИЙ
ЦЕНТР"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

12,775 Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка, 30

62. 54689"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МІЖНАРОДНО"ДІЛОВИЙ
ЦЕНТР"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,891 Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка, 30

63. 54688"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МІЖНАРОДНО"ДІЛОВИЙ
ЦЕНТР"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,5301 Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка, 30

64. 54687"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МІЖНАРОДНО"ДІЛОВИЙ
ЦЕНТР"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

12,775 Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка, 30

65. 54685"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МІЖНАРОДНО"ДІЛОВИЙ
ЦЕНТР"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,5301 Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка, 30

66. 54693"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАРТНЕР КЛУБ ІНВЕСТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,7 Печерський район, вул.
Басейна, 19

67. 54958"16 ФО"П Москаленко Оксана
Олександрівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,6547 Печерський район, вул.
Драгомирова Михайла, 20"а

68. 54814"16 ФО"П Москаленко Оксана
Олександрівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,6547 Печерський район, вул.
Драгомирова Михайла, 20"а

69. 54815"16 ФО"П Москаленко Оксана
Олександрівна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,84 Печерський район, вул.
Драгомирова Михайла, 20"а

70. 54816"16 ФО"П Москаленко Оксана
Олександрівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,2155 Печерський район, вул.
Драгомирова Михайла, 20"а

71. 54833"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ACT
КОМПАНІ"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

31,5418 Оболонський район, просп.
Московський, 23 , № 1

72. 54836"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ACT
КОМПАНІ"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

31,5418 Оболонський район, просп.
Московський, 23 , № 2

73. 54798"16 ФО"П СТАРОСТИШЕНА
ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,32 Дарницький район, вул.
Ахматової Анни, 32/18

74. 54820"16 ФО"П Андрущик Сергій
Леонідович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,4 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 83"д

75. 54841"16 Приватне акціонерне
товариство "Ексімед"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Деснянський район, вул.
Попудренка, 65 літера В

76. 54756"16 ФО"П Гоша Тімур Євгенович Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,96 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, 16

77. 54827"16 ФО"П Місюренко Євгеній
Валерійович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6 Печерський район, вул.
Госпітальна, 2

78. 54794"16 ТОВ "РОЯЛТІ"РЕНТ" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

28 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 5

79. 54802"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РОСТІКС УКРАЇНА"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,4456 Дарницький район, вул.
Урлівська, 11/44

80. 54803"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РОСТІКС УКРАЇНА"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,4456 Дарницький район, вул.
Урлівська, 11/44

81. 54750"16 ФО"П Гоша Тімур Євгенович Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,54 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, 16

82. 54751"16 ФО"П Гоша Тімур Євгенович Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

17,15 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, 16

83. 54800"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РОСТІКС УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,88 Дарницький район, вул.
Урлівська, 11/44

84. 54752"16 ФО"П Гоша Тімур Євгенович Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,86 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, 16

85. 54795"16 ТОВ "РОЯЛТІ"РЕНТ" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

28 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 5

86. 54869"16 ТОВ "Альмондо"Фешн" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,5 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 34

87. 54832"16 ПАТ "ВТБ Банк" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,56 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 21,
корп. 4 літера А

88. 54825"16 ТОВ "АМК МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Святошинський район,
просп. Курбаса Леся, 19

89. 54824"16 ТОВ "АМК МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Святошинський район,
просп. Курбаса Леся, 19

90. 54823"16 ТОВ "АМК МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Святошинський район,
просп. Курбаса Леся, 19

91. 54822"16 ТОВ "АМК МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Святошинський район,
просп. Курбаса Леся, 19

92. 54767"16 ФО"П ЄГОРОВА ІННА
ВОЛОДИМИРІВНА

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,92 Солом'янський район, вул.
Миколи Островського, 40

93. 54766"16 ФО"П ЄГОРОВА ІННА
ВОЛОДИМИРІВНА

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,92 Солом'янський район, вул.
Миколи Островського, 40

94. 54763"16 ФО"П ЄГОРОВА ІННА
ВОЛОДИМИРІВНА

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,88 Солом'янський район, вул.
Миколи Островського, 40

95. 54762"16 ФО"П ЄГОРОВА ІННА
ВОЛОДИМИРІВНА

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

2,88 Солом'янський район, вул.
Миколи Островського, 40

96. 54812"16 ТОВ "ВАСТА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,24 Подільський район, вул.
Кирилівська (Фрунзе), 119/1

97. 54811"16 ПАТ "Мегабанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,53 Печерський район, вул.
Мечникова, 6 літера А

98. 54810"16 ПАТ "Мегабанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,565 Дарницький район, вул.
Ялтинська, 6

99. 54860"16 Київська філія ВАТ
"Мегабанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,53 Печерський район, вул.
Кутузова, 4

100. 54799"16 ПАТ "Мегабанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,52 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 3 літера А

101. 54753"16 ТОВ "ОКСАМИТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2 Шевченківський район,
пров. Політехнічний /пр"т
Перемоги 1/33, літера А

102. 54754"16 ТОВ "Росбай" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,04 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, 4

103. 54837"16 ПАТ "Мегабанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,53 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 18

104. 54834"16 ПАТ "Мегабанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,6 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 18

105. 54819"16 ПАТ "Мегабанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,56 Печерський район, вул.
Кутузова, 4

106. 54805"16 ПАТ "Мегабанк" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,91 Дарницький район, вул.
Ялтинська, 6

107. 54801"16 ФО"П Халатян Армен
Володимирович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

21,93 Дарницький район, вул.
Чавдар Єлизавети, 1

108
.

54757"16 ТОВ "ЕКО" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,64 Голосіївський район, просп.
Науки, 8

109. 54828"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ACT
КОМПАНІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

14 Оболонський район, просп.
Московський, 23

110. 54813"16 ТОВ "Українська
архітектурна спілка"

Щит на фасаді
будинку (суцільний
щит)

32 Святошинський район,
просп. Курбаса Леся, 19"а

111. 54829"16 ТОВ "САВ"Дістрибьюшн" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,6532 Оболонський район, просп.
Московський, 21

112. 54835"16 ТОВ "Українська
архітектурна спілка"

Щит на фасаді
будинку (суцільний
щит)

18 Святошинський район,
просп. Курбаса Леся, 19
літера А

113. 54818"16 Приватне акціонерне
товариство "Київстар"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,28 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 63

114. 54821"16 Приватне акціонерне
товариство "Київстар"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,96 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 63

115. 54809"16 ФО"П Сидоренко Микола
Володимирович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,349 Шевченківський район, вул.
Золотоустівська
(Златоустівська), 47"49

116. 54808"16 ФО"П Сидоренко Микола
Володимирович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,7548 Шевченківський район, вул.
Золотоустівська
(Златоустівська), 47"49

117. 54807"16 ФО"П Сидоренко Микола
Володимирович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,2741 Шевченківський район, вул.
Золотоустівська
(Златоустівська), 47"49

118. 54806"16 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,84 Святошинський район,
просп. Курбаса Леся, 19
літера А

119. 54838"16 СПД Внучкова Тетяна
Олександрівна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,7752 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 10 , корп.
8

120. 54775"16 ТОВ "Альфа"забава" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8 Подільський район, просп.
"Правди", 58"а

121. 54740"16 ФО"П Ткаченко Андрій
Олександрович

Телевізійний екран на
фасаді будинку

1,2656 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 130

122. 54870"16 ТОВ "ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ
ЕНД ДИСТРИБ'ЮШЕН"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,1 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 7"б 

123. 54861"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛАКШЕРІСТАЙЛ ГРУП"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,945 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 13/1

124. 54755"16 ФО"П Романенко Наталія
Миколаївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,5 Солом'янський район, вул.
Липківського Василя
(Урицького), 25

125. 54790"16 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,3 Святошинський район, вул.
Кільцева дорога, 14"в

126. 54782"16 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,7312 Святошинський район, вул.
Кільцева дорога, 14"в

127. 54779"16 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,3 Святошинський район, вул.
Кільцева дорога, 14"в

128. 54796"16 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,7312 Святошинський район, вул.
Кільцева дорога, 14"в
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129. 54789"16 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

з,з Святошинський район, вул.
Кільцева дорога, 14"в

130. 54749"16 ТОВ "КУА "Крісталл Ессет
Менеджмент"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

16,562 Солом'янський район, вул.
Богданівська, 7"а

131. 54777"16 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

16,7942 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 20

132. 54748"16 ТОВ "ОЙЛ"СЕРВІС" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

24 Голосіївський район, вул.
Плещеєва, 10"в

133. 54776"16 ТОВ Медичні центри
"Медісвіт"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

24 Дніпровський район, вул.
Окіпної Раїси, 4"б

134. 54788"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4 Дарницький район, вул.
Ахматової Анни, 15/27

135. 54786"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,25 Святошинський район, вул.
Сім'ї Сосніних, 17

136. 54784"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,25 Святошинський район,
бульв. Кольцова, 1 "а

137. 54783"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Щит на фасаді
будинку (суцільний
щит)

18 Святошинський район, вул.
Сім'ї Сосніних, 17

138. 54780"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Щит на фасаді
будинку (суцільний
щит)

18 Святошинський район,
бульв. Кольцова, 1"а

139. 54781"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Святошинський район,
бульв. Кольцова, 1"а

140. 54785"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Деснянський район, вул.
Радунська, 30

141. 54826"16 ПАТ "Агропросперіс Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

32,7 Шевченківський район, вул.
Деггярівська, 27"т

142. 54804"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Дарницький район, вул.
Ахматової Анни, 15/27

143. 54793"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Щит на фасаді
будинку (суцільний
щит)

18 Святошинський район, вул.
Сім'ї Сосніних, 17

144. 54792"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Щит на фасаді
будинку (суцільний
щит)

18 Святошинський район, вул.
Сім'ї Сосніних, 17

145. 54791"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Щит на фасаді
будинку (суцільний
щит)

18 Святошинський район,
бульв. Кольцова, 1"а

146. 54787"16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ТАСКОМБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,438 Святошинський район,
просп. Курбаса Леся, 5"в
літера А

147. 54768"16 ТОВ "Сафрекс" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,5 Солом'янський район, вул.
Гетьмана Вадима, 10/37

148
.

54879"16 ТОВ "Європа Арм Спорт" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

11,0765 Оболонський район, просп.
Московський, 20

149. 54960"16 ТОВ "Європа Арм Спорт" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,8595 Оболонський район, просп.
Московський, 20

150. 54878"16 ФО"П Прохорчук Наталя
Юріївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,95 Дарницький район, вул.
Чавдар Єлизавети, 13

151. 54876"16 ТОВ "Епіцентр К" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

36 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 40

152. 54853"16 ТОВ "Епіцентр К" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

7,7586 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 40

153. 54852"16 ТОВ "Епіцентр К" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

7,8358 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 40

154. 54851"16 ТОВ "Епіцентр К" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

8,3144 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 40

155. 54850"16 ТОВ "Епіцентр К" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

6,2918 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 40

156. 54849"16 ТОВ "Епіцентр К" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

11,718 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 40

157. 54848"16 ТОВ "Епіцентр К" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

3,6284 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 40

158. 54847"16 ТОВ "Епіцентр К" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

8,1446 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 40

159. 54845"16 ТОВ "Епіцентр К" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

23,3988 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 40

160. 54843"16 ТОВ "Епіцентр К" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

36 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 40

161. 54846"16 ТОВ "Епіцентр К" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

7,4113 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 40

162. 54915"16 ТОВ "ТІК"ТАК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,9497 Подільський район, вул.
Костянтинівська, 10

163. 54844"16 ТОВ "Епіцентр К" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

36 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 40

164. 54769"16 ТОВ "ФУДМЕРЕЖА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

25 Голосіївський район, вул.
Васильківська, 8

165. 54897"16 ТОВ "КЮ7" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 13/1

166. 54774"16 ТОВ "ФУДМЕРЕЖА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

35 Голосіївський район, вул.
Васильківська, 8

167. 54934"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІТ"
ЛАЙТ"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

5,1117 Печерський район, вул.
Мечникова, 2, літера "А"

168. 54935"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІТ"
ЛАЙТ"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

2,3868 Печерський район, вул.
Мечникова, 2, літера "А"

169. 54936"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІТ"
ЛАЙТ"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

3,8041 Печерський район, вул.
Мечникова, 2, літера "А"

170. 54937"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІТ"
ЛАЙТ"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

7,9907 Печерський район, вул.
Мечникова, 2, літера "А"

171. 54939"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІТ"
ЛАЙТ"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

7,9907 Печерський район, вул.
Мечникова, 2, літера "А"

172. 54940"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІТ"
ЛАЙТ"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

6,0634 Печерський район, вул.
Мечникова, 2, літера "А"

173. 54905"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІТ"
ЛАЙТ"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

3,4898 Печерський район, вул.
Мечникова, 2, літера "А"

174. 54900"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІТ"
ЛАЙТ"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

6,3332 Печерський район, вул.
Мечникова, 2, літера "А"

175. 54901"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІТ"
ЛАЙТ"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

3,8041 Печерський район, вул.
Мечникова, 2, літера "А"

176. 54902"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІТ"
ЛАЙТ"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

6,0634 Печерський район, вул.
Мечникова, 2, літера "А"

177. 54903"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІТ"
ЛАЙТ"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

6,3332 Печерський район, вул.
Мечникова, 2, літера "А"

178. 54904"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІТ"
ЛАЙТ"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

5,1117 Печерський район, вул.
Мечникова, 2, літера "А"

179. 54906"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІТ"
ЛАЙТ"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

5,6928 Печерський район, вул.
Мечникова, 2, літера "А"

180. 54910"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІТ"
ЛАЙТ"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

6,0605 Печерський район, вул.
Мечникова, 2, літера "А"

181. 54911"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІТ"
ЛАЙТ"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

6,0605 Печерський район, вул.
Мечникова, 2, літера "А"

182. 54931"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІТ"
ЛАЙТ"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

2,3868 Печерський район, вул.
Мечникова, 2, літера "А"

183. 54932"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІТ"
ЛАЙТ"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

3,4898 Печерський район, вул.
Мечникова, 2, літера "А"

184. 54933"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІТ"
ЛАЙТ"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

5,6928 Печерський район, вул.
Мечникова, 2, літера "А"

185. 54868"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЛАШ
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,9 Печерський район, вул.
Басейна, 15

186. 54854"16 ТОВ "Деметра Інвестмент
Груп"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

25,5 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5

187. 54863"16 ТОВ "Деметра Інвестмент
Груп"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

22,95 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5

188. 54864"16 ТОВ "Деметра Інвестмент
Груп"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

25,5 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5

189. 54865"16 ТОВ "Деметра Інвестмент
Груп"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

22,95 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5

190. 54914"16 ТОВ "ГЕОС ЕСТЕЙТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,72 Шевченківський район, вул.
Гоголівська, 14

191. 54867"16 ТОВ "Деметра Інвестмент
Груп"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

17,5 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5

192. 54772"16 ФО"П Мкртчян Арменак
Фердінантович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,05 Солом'янський район, просп.
Перемоги, 47

193. 54913"16 ТОВ "ГЕОС ЕСТЕЙТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,72 Шевченківський район, вул.
Гоголівська, 14

194. 54942"16 ТОВ "Деметра Інвестмент
Груп"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

17,5 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5

195. 54866"16 ТОВ "Деметра Інвестмент
Груп"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

15 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5

196. 54855"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЛІЯ"
ЕСТЕТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2 Дарницький район, вул.
Гмирі Бориса, 1

197. 54856"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЛІЯ"
ЕСТЕТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,9475 Дарницький район, вул.
Гмирі Бориса, 1

198. 54930"16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ТАСКОМБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,32 Деснянський район, просп.
Маяковського, 26 літера Г

199. 54839"16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ТАСКОМБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18,6 Святошинський район,
просп. академіка Палладіна,
18/30

200. 54886"16 ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

22,61 Дарницький район, вул.
Архітектора Вербицького, 1

201. 54883"16 ТОВ"НОВУС УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

50,4 Дарницький район, вул.
Декабристів, 3

202. 54882"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КИЇВСЬКІ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ
МЕРЕЖІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

12,3 Дніпровський район, вул.
Райдужна, 27

203. 54887"16 ТОВ "Альго"Фарм" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

11,0361 Шевченківський район, вул.
Якіра, 8
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204. 54881"16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РЕМ ПОБУТ
ТЕХНІКА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

28 Шевченківський район, вул.
Глибочицька, 53

205. 54770"16 ТОВ "ІБІС" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

35,98 Солом'янський район, вул.
Гетьмана Вадима, 27 (літера
А)

206. 54880"16 ФОП "Фризько Анна
Євгенівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,8051 Печерський район, вул.
Кіквідзе, 37

207. 54862"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Щит на фасаді
будинку (суцільний
щит)

18 Дніпровський район, вул.
Азербайджанська, 8"б

208. 54858"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Щит на фасаді
будинку (суцільний
щит)

18 Дніпровський район, вул.
Азербайджанська, 8"б

209. 54857"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЮЛІСДЕНТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,1 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 8"б

210. 54918"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Дніпровський район, бульв.
Перова, 8

211. 54922"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Щит на фасаді
будинку (суцільний
щит)

18 Дніпровський район, вул.
Азербайджанська, 8"б

212. 54923"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Щит на фасаді
будинку (суцільний
щит)

18 Дніпровський район, вул.
Азербайджанська, 8"б

213. 54917"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1 Дніпровський район, бульв.
Перова, 8

214. 54929"16 ФО"П Гонгало Олена
Григорівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

16,8 Дарницький район, вул.
Ахматової Анни, 46"а

215. 54924"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Щит на фасаді
будинку (суцільний
щит)

18 Дніпровський район, вул.
Азербайджанська, 8"б

216. 54916"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі"
Фуд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,9175 Печерський район, вул.
Коновальця Євгена (Щорса),
26"а

217. 54912"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЮЛІСДЕНТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,701 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 8"б

218. 54921"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Щит на фасаді
будинку (суцільний
щит)

18 Дніпровський район, вул.
Азербайджанська, 8"б

219. 54773"16 ТОВ "Будинок Оптики" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

13,8635 Голосіївський район, вул.
Німецька (Тельмана), 5

220. 54859"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Щит на фасаді
будинку (суцільний
щит)

18 Дніпровський район, вул.
Азербайджанська, 8"б

221. 54896"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Щит на фасаді
будинку (суцільний
щит)

18 Дніпровський район, вул.
Азербайджанська, 8"б

222. 54895"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Щит на фасаді
будинку (суцільний
щит)

18 Дніпровський район, вул.
Азербайджанська, 8"б

223. 54894"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4 Дніпровський район, вул.
Азербайджанська, 8"б

224. 54771"16 ТОВ "Будинок Оптики" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,6138 Голосіївський район, вул.
Німецька (Тельмана), 5

225. 54959"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4 Дніпровський район, вул.
Азербайджанська, 86

226. 54840"16 AT "Європейський
промисловий банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,4 Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка, 11

227. 54964"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Двері
Білорусії"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Голосіївський район, вул.
Ізюмська, 1"а

228. 54963"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Двері
Білорусії"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,82 Голосіївський район, вул.
Ізюмська, 1"а

229. 54907"16 ПАТ "ВТБ Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,97 Дарницький район, вул.
Княжий Затон, 4

230. 54873"16 КИЇВСЬКА ФІЛІЯ
ТОВАРИСТВА 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТТ
РІТЕЙЛ ГРУП"

Телевізійний екран на
фасаді будинку

15 Дніпровський район, вул.
Березняківська, 31

231. 54872"16 КИЇВСЬКА ФІЛІЯ
ТОВАРИСТВА 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТТ
РІТЕЙЛ ГРУП"

Телевізійний екран на
фасаді будинку

15 Дніпровський район, вул.
Березняківська, 31

232. 54871"16 ФО"П Безгодов Олександр
Михайлович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 16

233. 54874"16 КИЇВСЬКА ФІЛІЯ
ТОВАРИСТВА 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТТ
РІТЕЙЛ ГРУП"

Телевізійний екран на
фасаді будинку

15 Дніпровський район, вул.
Березняківська, 31

234. 54941"16 ФО"П Пирогова Валентина
Сергіївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

17,7765 Оболонський район, просп.
Оболонський, 29

235. 54920"16 ТОВ "Екодент" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1 Дніпровський район, вул.
Миропільська, 3

236. 54919"16 ТОВ "Екодент" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,25 Дніпровський район, вул.
Попудренка, 26/9

237. 54893"16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,288 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 1

238. 54892"16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,56 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 1

239. 54890"16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 6

240. 54889"16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,56 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 6

241. 54888"16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,876 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 6

242. 54891"16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 1

243. 54957"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі"
Фуд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

15,92 Печерський район, вул.
Драгомирова Михайла, 16

244. 54938"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі"
Фуд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18 Дніпровський район, просп.
Павла Тичини, 1"в

245. 54927"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

25 Дарницький район, вул.
Срібнокільська, 3"д

246. 54925"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4 Дарницький район, вул.
Срібнокільська, 3"д

247. 54926"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі"
Фуд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18 Дніпровський район, просп.
Павла Тичини, 1"в

248. 54928"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

12,5 Дарницький район, вул.
Срібнокільська, 3"д

249. 54898"16 Публічне Акціонерне
Товариство "КРЕДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

15 Оболонський район, просп.
Московський, 21

250. 54908"16 ТОВ "Академічний
медичний центр"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,99 Печерський район, вул.
Рогнідинська, 5/14

251. 54909"16 ТОВ "Сінево Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,51 Шевченківський район, вул.
Саксаганського, 102"а

252. 54899"16 СПД Городиський
Олександр Михайлович

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,49 Печерський район, вул.
Еспланадна, 32

253. 54956"16 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,07 Шевченківський район, вул.
Лагерна, 36

254. 54943"16 ТОВ "Епіцентр К" Телевізійний екран на
фасаді будинку

15 Оболонський район, вул.
Полярна, 20"д

255. 54944"16 ТОВ "Епіцентр К" Телевізійний екран на
фасаді будинку

15 Оболонський район, вул.
Полярна, 20"д

256. 54945"16 ТОВ "Епіцентр К" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

546 Оболонський район, вул.
Полярна, 20"д

257. 54946"16 ТОВ "Епіцентр К" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

32,175 Оболонський район, вул.
Полярна, 20"д

258. 54947"16 ТОВ "Епіцентр К" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

42,48 Оболонський район, вул.
Полярна, 20"д

259. 54948"16 ТОВ "Епіцентр К" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

35,28 Оболонський район, вул.
Полярна, 20"д

260. 54949"16 ТОВ "Епіцентр К" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

35,28 Оболонський район, вул.
Полярна, 20"д

261. 54950"16 ТОВ "Епіцентр К" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

35,28 Оболонський район, вул.
Полярна, 20"д

262. 54951"16 ТОВ "Епіцентр К" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

35,28 Оболонський район, вул.
Полярна, 20"д

263. 54952"16 ТОВ "Епіцентр К" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

35,28 Оболонський район, вул.
Полярна, 20"д

264. 54953"16 ТОВ "Епіцентр К" Телевізійний екран на
фасаді будинку

15 Оболонський район, вул.
Полярна, 20"д

265. 54954"16 ТОВ "Епіцентр К" Телевізійний екран на
фасаді будинку

15 Оболонський район, вул.
Полярна, 20"д

266. 54955"16 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,868 Шевченківський район, вул.
Лагерна, 36

267. 54875"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"
ФАЕТОН"С"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,4551 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького,
8/16

268. 54797"16 ПП "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,3 Святошинський район, вул.
Кільцева дорога, 14"в

269. 54877"16 ФО"П Прохорчук Наталя
Юріївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,3836 Дарницький район, вул.
Чавдар Єлизавети, 13

270. 54134"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВЕОН
ПЛЮС"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

1,53 Подільський район, вул.
Братська, 17"19

271. 54133"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВЕОН
ПЛЮС"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

2,1025 Подільський район, вул.
Братська, 17"19

272. 54131"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВЕОН
ПЛЮС"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

2,16 Подільський район, вул.
Братська, 17"19

273. 54130"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВЕОН
ПЛЮС"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

1,26 Подільський район, вул.
Братська, 17"19

274. 54129"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВЕОН
ПЛЮС"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

1,8 Подільський район, вул.
Братська, 17"19

275. 54127"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВЕОН
ПЛЮС"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Подільський район, вул.
Братська, 17"19

276. 54123"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВЕОН
ПЛЮС"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

0,8 Подільський район, вул.
Братська, 17"19

277. 54122"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВЕОН
ПЛЮС"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Подільський район, вул.
Братська, 17"19

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про затвердження проекту «Благоустрій частини території 
Національного історико(меморіального заповідника «Бабин Яр»
з облаштуванням Алеї Праведників та Алеї Мучеників (Дорога

Скорботи) в межах вул. Мельникова та вул. Олени Теліги 
у Шевченківському районі м. Києва. Реконструкція»

Розпорядження № 832 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто(герой Київ» та постано(

ви Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження про(
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України»:

1.�Затвердити�прое�т�«Бла�о�стрій�частини�території�Національно�о�істори�о-меморіально-

�о�заповідни�а�«Бабин�Яр»�з�облашт�ванням�Алеї�Праведни�ів�та�Алеї�М�чени�ів�(Доро�а�С�ор-

боти)�в�межах�в�л.�Мельни�ова�та�в�л.�Олени�Телі�и���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.�Ре-

�онстр��ція»,�врахов�ючи�е�спертний�звіт�щодо�роз�ляд��прое�тної�до��ментації�Державно�о

підприємства�«Спеціалізована�державна�е�спертна�ор�анізація —�Центральна�сл�жба���раїн-

сь�ої�державної�б�дівельної�е�спертизи»�від�26�липня�2016�ро���№ 00-0603-16/ЦБ,�з�та�ими�тех-

ні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

Про перезатвердження проекту «Реконструкція та будівництво
прибудови до середньоїзагальноосвітньої школи № 140 

на вул. Львівській, 47/8 у Святошинському районі м. Києва» 
(Коригування)

Розпорядження № 825 від 14 вересня 2016 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто(герой Київ» та постано(

ви Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження про(
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України»:

1.�Перезатвердити�прое�т�«Ре�онстр��ція�та�б�дівництво�приб�дови�до�середньої�за�ально-

освітньої�ш�оли�№ 140�па�в�л.�Львівсь�ій,�47/8���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва»�(Кори��ван-

ня),�врахов�ючи�е�спертні�звіти�державно�о�підприємства�«Спеціалізована�державна�е�сперт-

на�ор�анізація —�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�дівельної�е�спертизи»�від�17��віт-

ня�2015�ро���№ 00-0490-14/КД�та�від�12�липня�2016�ро���№ 00-0696-16/ЦБ,�з�та�ими�техні�о-

е�ономічними�по�азни�ами:

Про окремі питання забезпечення вимог нормативно(правових
актів України у сфері дорожнього руху у місті Києві

Розпорядження № 823 від 13 вересня 2016 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Закону України

«Про столицю України — місто(герой Київ», статті 16 Закону України «Про рекламу», Закону України «Про
дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомобільні дороги», статті 23, пункту З розділу IV Прикінце(
ві та перехідні положення Закону України «Про стандартизацію», Типових правил розміщення зовнішньої
реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, Правил бла(
гоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051,
Порядку розміщення реклами в м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011
року № 37/6253, Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, вимог ДСТУ 3587(97 «Безпека дорожнього руху. Автомобіль(
ні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», з метою забезпечення дотри(
мання вимог безпеки дорожнього року, видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних пе(
реходів, залізничних переїздів, зупинок громадського транспорту:

1.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зеле-

но�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�наса-

джень�міста�«Київзеленб�д»�та��ом�нальним

підприємствам�територіальної��ромади�міста

Києва,�що�входять�до�йо�о�с�лад�,��ом�наль-

ній��орпорації�«Київавтодор»�та��ом�нальним

підприємствам�територіальної��ромади�міста

Києва,�що�входять�до�йо�о�с�лад�,��ом�наль-

ном��підприємств��«Київдорсервіс»,��ом�наль-

ном��підприємств��«Київпастранс»,��ом�наль-

ном��підприємств��«Київсь�ий�метрополітен»

в�межах��омпетенції,�під�час�вирішення�питань

щодо�по�одження�та�видачі�дозволів�на�роз-

міщення�зовнішньої�ре�лами,�внесення�до�них

змін,�продовження�стро���їх�дії�забезпечити

не�хильне�додержання�вимо��чинних�норма-

тивно-правових�а�тів,�та�інших�нормативних

до��ментів,�а�саме:

1.1.�Не�доп�с�ати�по�одження,�надання,�пе-

реоформлення,�подовження�стро�ів�дії�дозво-

лів�на�розміщення�ре�ламних�засобів�зовніш-

ньої�ре�лами:

1.1.1.�на�пішохідних�доріж�ах�та�алеях�(стат-

тя�16�За�он��У�раїни�«Про�ре�лам�»);

1.1.2.�на�висоті�менше�ніж�5�метрів�від�по-

верхні�дорожньо�о�по�риття,�я�що�їх�ре�ламна

поверхня�вист�пає�за�межі��раю�проїжджої�час-

тини�(стаття�16�За�он��У�раїни�«Про�ре�лам�»);

1.1.3.�за�межами�трот�арів�або��збіч�на�від-

стані�менше�ніж�2�метри�від�них,�або�ближче

ніж�10�метрів�від��раю�проїзної�частини�в�лиць

і�дорі�(п�н�т�3.7.1�ДСТУ�3587-97);

1.1.4.�ближче�ніж�50�метрів�до�перехрещень

в�лиць�та�пішохідних�переходів�(п�н�т�3.7.4

ДСТУ�3587-97);

1.1.5.�ближче�ніж�150�метрів�до�перехре-

щень,�шляхопроводів,�мостів�на�автомобіль-

них�доро�ах�за�ально�о��орист�вання�(п�н�т

3.7.4�ДСТУ�3587-97);

1.1.6.�на�з�пин�ах�маршр�тних�транспорт-

них�засобів�ближче�ніж�20�метрів���межах�ви-

димості�в�обидва�бо�и�трот�ар��від��станов-

лено�о�дорожньо�о�зна��,�що�позначає�з�пин-

���(п�н�т�3.7.4�ДСТУ�3587-97);

1.1.7.�ближче�ніж�100�метрів�від�залізничних

переїздів�(п�н�т�3.7.4�ДСТУ�3587-97).

1.2.�Забезпеч�вати�розміщення�ре�ламних

засобів�б�дь-я�о�о�вид�,�тип��та�форми��здовж

дорі��(�рім�випад�ів,�я�що�вони�розташовані

на�протилежних�сторонах�проїжджої�частини)

на�відстані�один�від�одно�о:

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи���(з�ПДВ),�передбачених�зведеним��ошторисним

розрах�н�ом�вартості�б�дівництва,�здійснює�замовни��б�дівництва�на�підставі�об�р�нт�вальних

до��ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�перевір�и���встановленом��поряд��.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Показник Одиниця
виміру

Кількість

Всього у тому числі за пусковими комплексами

перший пусковий
комплекс

другий пусковий
комплекс

Вид будівництва " реконструкція

Ступінь вогнестійкості будинку " ІІ

Площа ділянки га 1,3510

Площа забудови м2 3462,80 1394,0 2068.80

Поверховість поверх 1; 3; 4 1;4 3;4

Загальна площа будинку школи м2 10876,30 4951,22 5925,08 

Корисна площа будинку школи м2 9606,78 3867,70 5739,08

Будівельний об'єм будинку школи м3 49359,40 17180,10 32179,30

Місткість навчального закладу (школи) учень 704 304 400

Кількість класів клас 37 12 25

Кількість створених робочих місць місце 70 70

Корисна площа теплопункту м2 82,86 82.86 "

Корисна площа електрощитової м2 20,44 20,44 "

Загальна площа ТП м2 71,0 71,0 "

Будівельний об'єм ТП м3 241,40 241,40 "

Річна потреба:

води тис. м3 13,20 3,60 9,60

електричної енергії тис. кВт/год 344,0 190,0 154,0

теплової енергії Гкал 1181,76 518,12 663,64

Загальна кошторисна вартість будівництва в
поточних цінах станом на 29 червня 2016 p., у
тому числі:

тис. грн 141930,050 56540,492 85389,558

будівельні роботи тис. грн 86583,543 27970,615 58612,928

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 16913,864 6450,353 10463,511

інші витрати тис. грн 27322,303 11009,184 16313,119

Кошти, взяті на облік КП "Спецжитлофонд"
від УКБ Святошинської РДА за актом від 21
січня 2013 р.

тис. грн 11110,340 11110,340 "

Із загальної кошторисної вартості
будівництва виконано на 31 травня 2016 p., у
тому числі

тис. грн 74518,374 56540,492 17977,882

будівельні роботи тис. грн 43484,570 27970,615 15513,955

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 6450,353 6450,353 "

інші витрати тис. грн 13473,111 11009,184 2463,927

Кошти, взяті на облік КП "Спецжитлофонд"
від УКБ Святошинської РДА за актом від 21
січня 2013 р.

тис. грн 11110,340 1 1110,340 "

Тривалість завершення будівництва  місяць 3.0 " 3,0

Показник Од. виміру Кількість

Вид будівництва " реконструкція

Площа ділянки, у тому числі: га          28,1272

у межах проектування га 3,4874

Площа тротуарів та доріжок, у тому числі: м2 13734,0

з гранітним покриттям м2 2472,0

з покриттям типу ФЕМ м2 11262,0

Площа озеленення, у тому числі: м2 15627,0

газону з трав'яним покриттям м2 15509,0

квітників м2 118,0

Тривалість реконструкції місяць 4,0

Загальна кошторисна вартість реконструкції у поточних цінах станом на 25.07.2016, 
у тому числі:

тис. грн 29431,462

будівельні роботи тис. грн 21403,379

устаткування тис. грн 1275,973

інші витрати тис. грн 6752,110

не�ближче�50�метрів —�для�ре�ламних�за-

собів�розміром�однієї�ре�ламної�площини�до�8

�в.�м�(п�н�т�13.2�Поряд���розміщення�ре�ла-

ми�в�м.�Києві,�затверджено�о�рішенням�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�22�вересня�2011�ро��

№ 37/6253);

не�ближче�100�метрів —�для�ре�ламних�за-

собів�розміром�однієї�ре�ламної�площини�від

8��в.�м�і�більше�(п�н�т�13.2�Поряд���розміщен-

ня�ре�лами�в�м.�Києві,�затверджено�о�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22�вересня�2011

ро���№ 37/6253).

2.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

з�метою�забезпечення�єдино�о�підход��до�роз-

міщення�зовнішньої�ре�лами,�опрацювати�пи-

тання�щодо�розроблення�схеми�безпечно�о

розміщення�ре�ламних�засобів�зовнішньої�ре�-

лами���місті�Києві�із�визначенням�зон,�в�ме-

жах�я�ихч�забороняється�розміщення�ре�лам-

них�засобів�зовнішньої�ре�лами�відповідно�до

вимо��за�онодавчих�та�інших�нормативно-пра-

вових�а�тів�та�нормативних�до��ментів,�а�та�ож

а�т�алізації�та�забезпечення�від�рито�о�дост�-

п��до�неї.

3.�Ре�оменд�вати�Головном���правлінню�На-

ціональної�поліції�в�м.�Києві�не�по�одж�вати

розміщення�ре�ламних�засобів�зовнішньої�ре�-

лами�без�дотримання�вимо�,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

2.�Ви�ористання�передбачених�зведеним��ошторисним�розрах�н�ом�вартості�б�дівництва

�оштів�на�по�риття�ризи���всіх��часни�ів�б�дівництва�та��оштів�на�по�риття�додат�ових�витрат,

пов’язаних�з�інфляційними�процесами�(з�ПДВ),�здійснює�замовни��б�дівництва�на�підставі�об-

�р�нт�вальних�до��ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�перевір�и���встановленом��поряд��.

3.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�24��вітня�2015�ро���№ 410�«Про�пере-
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затвердження�прое�т��«Ре�онстр��ція�та�б�дівництво�приб�дови�до�середньої�за�альноосвіт-

ньої�ш�оли�№ 140�на�в�л.�Львівсь�ій,�47/8���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва»�(Кори��вання)».

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до складу Київської міської комісії у справах
увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій

Розпорядження № 837 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у зв’язку з кадровими змінами і з ме(

тою забезпечення належної роботи Київської міської комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та по(
літичних репресій, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Унести�зміни�до�с�лад��Київсь�ої�місь�ої��омісії���справах��вічнення�пам’яті�жертв�війни�та�по-

літичних�репресій,�затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�12��вітня�2011�ро���№ 545�(��реда�ції�розпоря-

дження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

від�23�жовтня�2014�ро���№ 1183),�ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

12.04.2011�р.�№�545

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

15.09.2016�р.�№�837)

СКЛАД 
Київської міської комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни 

та політичних репресій
Пантелеєв�Петро�Оле�сандрович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації,��олова��омісії

Павли��І�ор�Климович дире�тор�Департамент��житлово-�ом�нальної

інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації),�заст�пни���олови��омісії

Бабій�Ми�ола�Оле�сійович начальни���правління�рит�альних�посл��

Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри

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

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

се�ретар��омісії

Амонс�Андрій�Іванович член��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

поновлення�прав�реабілітованих�(за�з�одою)

Бажан�Оле��Гри�орович член�Головної�ред�оле�ії�на��ово-до��ментальної

серії��ни��"Реабілітовані�історією",��андидат

історичних�на��,�старший�на��овий�співробітни�

Інстит�т��історії�У�раїни�НАН�У�раїни�(за�з�одою)

Бережний�Михайло�Іванович заст�пни��начальни�а��правління�матеріально�о

забезпечення�та�розвит���інфрастр��т�ри�Київсь�ої

місь�ої�митниці�Державної�фіс�альної�сл�жби

У�раїни�(за�з�одою)

Біло�інь�Сер�ій�Іванович до�тор�історичних�на��,�ла�реат�Національної

премії�У�раїни�імені�Тараса�Шевчен�а�(за�з�одою)

Бондар�Ганна�Вячеславівна заст�пни��дире�тора�-�начальни���правління

ландшафтної�архіте�т�ри,��омпле�сно�о

бла�о�строю�Департамент��містоб�д�вання�та

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

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

Гоєн�о�Тетяна�Іванівна ви�он�ючий�обов'яз�и��олови�Київсь�ої�місь�ої

ор�анізації�Товариства�Червоно�о�Хреста�У�раїни

(за�з�одою)

Гордієн�о�Оле�сандр�Оле�сандрович старший�опер�повноважений�на�ОВО�Головно�о

�правління�Сл�жби�безпе�и�У�раїни���м.�Києві�та

Київсь�ій�області�(за�з�одою)

Гриб�Олесь�Мар�ович член�Київсь�о�о�товариства�політв'язнів�та�жертв

репресій�(за�з�одою)

Ємч���О�сана�І�орівна �андидат�історичних�на��,�начальни��відділ�

інформації�та�ви�ористання�до��ментів�Державно�о

архів��міста�Києва�(за�з�одою)

К�чер�Оле�сандр�Валентинович заст�пни��начальни�а�відділ��масових�і�охоронних

заходів�Управління�превентивної�діяльності

Головно�о��правління�Національної�поліції�в�

м.�Києві�(за�з�одою)

Лащен�о�Тетяна�Анатоліївна заст�пни��начальни�а��правління�фінансів�охорони

здоров'я�та�соціально�о�захист��-начальни��відділ�

фінансів�соціально�о�захист��Департамент�

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

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

Мала�Світлана�Володимирівна завід�вач�відділом�Звод��пам'ято��Київсь�о�о

на��ово-методично�о�центр��по�охороні,

реставрації�та�ви�ористанню�пам'ято��історії,

��льт�ри�і�заповідних�територій�(за�з�одою)

Михал�о�Михайло�Юхимович представни��Київсь�о�о�місь�о�о�відділення

Все��раїнсь�о�о�об'єднання�ветеранів�(за�з�одою)

Нахманович�Віталій�Рафаїлович провідний�на��овий�співробітни��М�зею�історії

міста�Києва�(за�з�одою)

Р�деш�о�Ірина�Ярославівна заст�пни��начальни�а��правління�з�тендерних

питань�та�взаємодії�з��ромадсь�ими�ор�анізаціями

інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці�Департамент�

соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)

Савіць�ий�Сер�ій�Семенович заст�пни���олови��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�поновлення�прав�реабілітованих�(за�з�одою)

Слюсарен�о�І�ор�Володимирович заст�пни��війсь�ово�о��омісара�Київсь�о�о�місь�о�о

війсь�ово�о��омісаріат��по�роботі�з�особовим

с�ладом�-�начальни��відділ�,�підпол�овни��(за

з�одою)

Тодосова�Галина�Іванівна начальни��відділ��позаш�ільної�освіти

Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�

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

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

Шибанов�Ярослав�Ми�олайович начальни��відділ��з�с�спільно-політичних�питань

�правління�з�питань�вн�трішньої�політи�и�та�зв'яз�ів

з��ромадсь�істю�Департамент��с�спільних

�ом�ні�ацій

Ярошен�о�О�сана�Павлівна �оловний�спеціаліст�відділ��ор�анізації�надання

рит�альних�посл����правління�рит�альних�посл��

Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри

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

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

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва житлового будинку 

на бульв. Перова, 3(а у Дніпровському районі
Розпорядження № 838 від 15 вересня 2016 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк(
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже(
нерно(транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі(
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно(транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен(
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протокол від 25 травня 2016 року № 84/2016), з метою підвищення ефективності залучен(
ня інвесторів:

1.�Затвердити�перелі��об’є�тів,�я�і�потреб�-

ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити�Дніпровсь���районн��в�місті

Києві�державн��адміністрацію�замовни�ом�б�-

дівництва�за�об’є�том�інвест�вання,�зазначе-

ним���перелі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�-

чення�інвестицій,�затвердженом��п�н�том�1

цьо�о�розпорядження.

3.�Визначити��ом�нальне�підприємство�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київ-

сь�е�інвестиційне�а�ентство»�замовни�ом�під-

�отовчих�(передінвестиційних)�робіт�для�про-

ведення�інвестиційно�о��он��рс��за�об’є�том

інвест�вання,�зазначеним���перелі���об’є�тів,

я�і�потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�затвер-

дженом��п�н�том�1�цьо�о�розпорядження.

4.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвести-

ційне�а�ентство»�вжити�всі�необхідні�дії,�по-

в’язані�з�ви�онанням�ф�н�цій�замовни�а�під-

�отовчих�(передінвестиційних)�робіт�для�про-

ведення�інвестиційно�о��он��рс��із�зал�чення

інвестора�до�б�дівництва�житлово�о�б�дин��

на�б�льв.�Перова,�3-а���Дніпровсь�ом��райо-

ні,�в�том��числі:

4.1.�Спільно�з�Дніпровсь�ою�районною�в�міс-

ті�Києві�державною�адміністрацією�забезпе-

чити�проведення�в��становленом��за�онодав-

ством�У�раїни�поряд���технічної�інвентариза-

ції�об’є�тів�на�б�льв.�Перова,�3-а�в�Дніпров-

сь�ом��районі,�я�і�належать�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

та�за�ріплені�на�праві��осподарсь�о�о�відання

за��ом�нальним�підприємством�«Кер�юча��ом-

панія�з�обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Дніп-

ровсь�о�о�район��м.�Києва».

4.2.�Спільно�з�Дніпровсь�ою�районною�в�міс-

ті�Києві�державною�адміністрацією�забезпе-

чити�проведення�в�поряд��,�встановленом��за-

�онодавством�У�раїни�з�питань�оцін�и�майна,

майнових�прав�та�професійної�оціночної�діяль-

ності,�незалежної�оцін�и�об’є�тів�на�б�льв.�Пе-

рова,�3-а�в�Дніпровсь�ом��районі,�я�і�належать

до��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�та�за�ріплені�на�праві��ос-

подарсь�о�о�відання�за��ом�нальним�підпри-

ємством�«Кер�юча��омпанія�з�обсл��ов�вання

житлово�о�фонд��Дніпровсь�о�о�район��м.�Ки-

єва»�та�реценз�вання�звіт��про�та���оцін��.

4.3.�Надати�в��становленом��поряд���до��-

менти�(матеріали),�під�отовлені�відповідно�до

підп�н�тів�4.1�та�4.2�цьо�о�п�н�т�,�до�Департа-

мент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�для�під�отов�и�про-

е�т��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради,�передба-

чено�о�п�н�том�5�цьо�о�розпорядження.

5.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

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

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Дніп-

ровсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�ад-

міністрації�на�основі�наданих��ом�нальним�під-

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

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

трації)�«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»�до-

��ментів�(матеріалів)�забезпечити�під�отов��

прое�т��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�на-

дання�дозвол��на�знесення�об’є�тів�на�б�льв.

Перова,�3-а�в�Дніпровсь�ом��районі,�я�і�нале-

жать�до��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�та�за�ріплені�на�праві��ос-

подарсь�о�о�відання�за��ом�нальним�підпри-

ємством�«Кер�юча��омпанія�з�обсл��ов�вання

житлово�о�фонд��Дніпровсь�о�о�район��м.�Ки-

єва»,�та�винесення�йо�о�на�роз�ляд�Київсь�ої

місь�ої�ради�в��становленом��поряд��.

6.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�оформити�право��орист�ван-

ня�земельною�ділян�ою�на�б�льв.�Перова,�3-а

в�Дніпровсь�ом��районі�відповідно�до�за�оно-

давства�У�раїни.

7.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвести-

ційне�а�ентство»:

7.1.�Розробити�орієнтовні�техні�о-е�ономіч-

ні�по�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропо-

зиції�за�об’є�том�інвест�вання,�зазначеним���пе-

релі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�ін-

вестицій,�затвердженом��п�н�том�1�цьо�о�роз-

порядження.

7.2.�По�одити�в��становленом��поряд���орі-

єнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�можли-

ві�передпрое�тні�пропозиції�за�об’є�том�інвес-

т�вання,�зазначеним���перелі���об’є�тів,�я�і
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Про реконструкцію стадіону школи № 256 на вул. Озерній, 2(а 
в Оболонському районі

Розпорядження № 817 від 9 вересня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре(

гулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для виховання та навчання дітей:

1.�Здійснити�ре�онстр��цію�стадіон��ш�оли

№ 256�на�в�л.�Озерній,�2-а�в�Оболонсь�ом�

районі.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�з�пи-

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

інвестб�д-УКБ»�(далі —�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»)

замовни�ом�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження.

3.�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»���встановлено-

м��поряд��:

3.1.�Визначити��енеральні�прое�тн��та�підряд-

н��б�дівельн��ор�анізації�для�ви�онання�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�прое�тної�до��ментації.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

3.4.�Роботи�ви�онати�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

3.5.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ре�онстр��цію�об’є�та,�зазначено�о���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�обов’яз�ово�передба-

чити��мови�щодо�надання�підрядни�ом��аран-

тії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити��аран-

тійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

3.6.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань.

4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�в

2016�році�б�де�здійснюватися�в�межах�по�аз-

ни�ів,�передбачених�Про�рамою�е�ономічно-

�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі�.

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

забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�надати���встановленом��поряд���до

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�інвести-

ційні�пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазна-

чених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�про-

�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���

м.�Києва�на�2017�рі��та�наст�пні�ро�и.

6.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�ро-

біт�та�прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію�май-

но���встановленом��поряд���б�де�зараховано

до��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб-

�а�О.В.�

Голова В. Кличко

Про капітальний ремонт фасаду школи № 256 
на вул. Озерній, 2(а в Оболонському районі

Розпорядження № 818 від 9 вересня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре(

гулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для виховання та навчання дітей:

1.�Здійснити��апітальний�ремонт�фасад��ш�о-

ли�№ 256�на�в�л.�Озерній,�2-а�в�Оболонсь�о-

м��районі.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�з�пи-

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

інвестб�д-УКБ»�(далі —�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»)

замовни�ом�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження.

3.�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»���встановлено-

м��поряд��:

3.1.�Визначити��енеральні�прое�тн��та�підряд-

н��б�дівельн��ор�анізації�для�ви�онання�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�прое�тної�до��ментації.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

3.4.�Роботи�ви�онати�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

9008�ро���№ 1051/1051.

3.5.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

�апітальний�ремонт�об’є�та,�зазначено�о��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�обов’яз�ово�пе-

редбачити��мови�щодо�надання�підрядни�ом

�арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити

�арантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�ро-

біт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,�в�2016�році�б�де�здійснюватися�в�межах

по�азни�ів,�передбачених�Про�рамою�е�оно-

мічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на

2016�рі�.

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

забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�надати���встановленом��поряд���до

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�інвести-

ційні�пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазна-

чених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�про-

�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���

м.�Києва�на�2017�рі��та�наст�пні�ро�и.

6.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�ро-

біт�та�прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію�май-

но���встановленом��поряд���б�де�зараховано

до��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спа-

сиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Про реконструкцію вул. Кирилівської з реконструкцією 
трамвайних колій у Подільському районі м. Києва

Розпорядження № 826 від 14 вересня 2016 року
Відповідно до статей 6, 22, 29 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо(

більні дороги», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою збільшення пропуск(
ної спроможності, створення належних умов організації руху автомобільного транспорту та пішоходів у По(
дільському районі міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Здійснити�ре�онстр��цію�в�л.�Кирилівсь�ої

з�ре�онстр��цією�трамвайних��олій���Поділь-

сь�ом��районі�міста�Києва.

2.�Визначити��ом�нальн���орпорацію�«Ки-

ївавтодор»�замовни�ом�прое�т�вання�та�ви�о-

нання�робіт�з�ре�онстр��ції�в�л.�Кирилівсь�ої�з

ре�онстр��цією�трамвайних��олій���Поділь-

сь�ом��районі�міста�Києва.

3.�Ком�нальній��орпорації�«Київавтодор»:

3.1.�Визначити�в��становленом��поряд����е-

неральні�прое�тн��та�підрядн��б�дівельн��ор-

�анізації�для�ви�онання�робіт,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.2.�Забезпечити�розроблення�прое�тної�до-

��ментації,�проведення�її�е�спертизи�та�затвер-

дження�в��становленом��за�онодавством�по-

ряд��.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

Про затвердження 
рішення постійно діючої конкурсної комісії 

по залученню інвесторів до фінансування будівництва, 
реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 

та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, 
інженерно(транспортної інфраструктури міста Києва 

щодо внесення змін до інвестиційних договорів
Розпорядження № 833 від 15 вересня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради
від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних
конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначен(
ня, незавершеного будівництва, інженерно(транспортної інфраструктури міста Києва», враховуючи рішен(
ня Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та від 09 жовтня 2014 року № 270/270 «Про удо(
сконалення структури управління житлово(комунальним господарством міста Києва»:

1.�Затвердити�рішення�(прото�ол�від�01��віт-

ня�2016�ро���№ 82/2016)�постійно�діючої��он-

��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до�фі-

нанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�рес-

таврації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитло-

во�о�призначення,�незавершено�о�б�дівниц-

тва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри

міста�Києва,��твореної�розпорядженням�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�22

жовтня�2007�ро���№ 1403,�про:

1.1.�Надання�з�оди�на�внесення�змін�до�ін-

вестиційних�до�оворів�від�12�травня�2004�ро-

���№ 18/04�«Про�ре�онстр��цію�житлових�б�-

дин�ів�№ 7-Б,�7-В,�9-А,�9-В�по�в�л.�Старово�-

зальній»�та�від�13��вітня�2005�ро���№�08/05

«Про� ре�онстр��цію� житлових� б�дин�ів�

№�7-а,�9-б�на�в�л.�Старово�зальній».

1.2.�У�ладення�Шевчен�івсь�ою�районною�в

місті�Києві�державною�адміністрацією:

спільно�з��омісією�з�припинення�Шевчен-

�івсь�ої�районної���м.�Києві�державної�адмі-

ністрації,��ом�нальним�підприємством�«Ке-

р�юча��омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово-

�о�фонд��Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Києва»

та�товариством�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ВВ�Інвест»�до�оворів�про�замін��сто-

рін�в�інвестиційних�до�оворах,�я�ими�перед-

бачити�замін��сторони�з�Шевчен�івсь�ої

районної���м.�Києві�державної�адміністрації

на�Шевчен�івсь���районн��в�місті�Києві�дер-

жавн��адміністрацію�та�ви�лючення�я��сторо-

ни��ом�нально�о�підприємства�«Кер�юча�ди-

ре�ція�Шевчен�івсь�ої�районної���м.�Києві

ради»;

після�ви�онання�абзац��др��о�о�підп�н�т�

1.2.�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження�спільно�з

товариством�з�обмеженою�відповідальністю

«ВВ�Інвест»�додат�ових���од�до�інвестиційних

до�оворів�від�12�травня�2004�ро���№ 18/04

«Про� ре�онстр��цію� житлових� б�дин�ів�

№ 7-Б,�7-В,�9-А,�9-В�по�в�л.�Старово�зальній»

та�від�13��вітня�2005�ро���№ 08/05�«Про�ре-

�онстр��цію�житлових�б�дин�ів�№ 7-а,�9-б�на

в�л.�Старово�зальній»,�я�ими�внести�зміни,�що

випливають�з�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження,

та�щодо�визначення�замовни�ом�ре�онстр��-

ції�Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації.

2.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�вжити�заходів�щодо�ви�о-

нання�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження.

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

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Пліса�Г.�В.

Голова В. Кличко

потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�затвердже-

ном��п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�з�Дніп-

ровсь�ою�районною�в�місті�Києві�державною�ад-

міністрацією,�Департаментом��ом�нальної�влас-

ності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації),�Департаментом�містоб�д�вання�та

архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації),�Департаментом�земельних�рес�рсів

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та��о-

м�нальним�підприємством�«Кер�юча��омпанія

з�обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Дніпров-

сь�о�о�район��м.�Києва».

7.3.�Надати�по�оджені�орієнтовні�техні�о-

е�ономічні�по�азни�и,�можливі�передпрое�тні

пропозиції�та�пропозиції�до��мов��он��рс��за

об’є�том�інвест�вання,�зазначеним���перелі��

об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�інвестицій,

затвердженом��п�н�том�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,�до�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�для�під-

�отов�и��мов��он��рс�.

8.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації,�Департамент���ом�нальної

власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації),�Департамент��містоб�д�ван-

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

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

ністрації),�Департамент��земельних�рес�рсів

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��ом�-

нальном��підприємств��«Кер�юча��омпанія�з

обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Дніпровсь�о-

�о�район��м.�Києва»�за�запитами��ом�нально-

�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»�на-

давати���встановленом��поряд���необхідні�вис-

нов�и,�по�одження�та�матеріали�для�під�отов-

�и�орієнтовних�техні�о-е�ономічних�по�азни-

�ів�за�об’є�том�інвест�вання,�зазначеним���пе-

релі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�ін-

вестицій,�затвердженом��п�н�том�1�цьо�о�роз-

порядження.

9.�Постійно�діючій��он��рсній��омісії�по�за-

л�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівниц-

тва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів

житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�неза-

вершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспорт-

ної�інфрастр��т�ри�міста�Києва�в��становле-

ном��поряд���провести�інвестиційний��он��рс

за��мови�прийняття�Київсь�ою�місь�ою�радою

рішення,�зазначено�о���п�н�ті�5�цьо�о�розпо-

рядження.

10.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Пліса�Г.�В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

15.09.2016�№�838

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Б�дівництво�житлово�о�б�дин���на�б�льв.�Перова,�3-а���Дніпровсь�ом��районі.

Керівник апарату В. Бондаренко
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3.4.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Пра-

вил�бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

3.5.�В��становленом��поряд���розробити,

по�одити�з�Управлінням�патр�льної�поліції�в�

м.�Києві�Департамент��патр�льної�поліції�На-

ціональної�поліції�У�раїни�та�подати�на�за-

твердження�до�Департамент��транспортної

інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�схем��ор�анізації�дорожньо�о�р�-

х��на�період�ре�онстр��ції�в�л.�Кирилівсь�ої

з�ре�онстр��цією�трамвайних��олій���Поділь-

сь�ом��районі�міста�Києва.

3.6.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції�в�л.�Кирилів-

сь�ої�з�ре�онстр��цією�трамвайних��олій���По-

дільсь�ом��районі�міста�Києва�передбачати

�мови�щодо�надання�підрядни�ом��арантії�я�ос-

ті�ви�онаних�робіт�та�визначати��арантійні�стро-

�и�е�спл�атації�об’є�та.

4.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації»

��встановленом��поряд���подати�до�Департа-

мент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�інвестиційні�пропози-

ції�щодо�в�лючення�робіт�з�розроб�и�прое�тної

до��ментації�та�ви�онаних�робіт�з�ре�онстр��-

ції�в�л.�Кирилівсь�ої�з�ре�онстр��цією�трам-

вайних��олій���Подільсь�ом��районі�міста�Києва

до�про�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит-

���м.�Києва�на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

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

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про капітальний ремонт приміщень 
Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2 

на вул. Алішера Навої, З у Дніпровському районі
Розпорядження № 827 від 14 вересня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре(
гулювання містобудівної діяльності», з метою проведення капітального ремонту приміщень та поліпшення
матеріально(технічної бази, підвищення якості надання медичних послуг:

1.�Здійснити��апітальний�ремонт�приміщень

Київсь�ої�місь�ої�дитячої��лінічної�лі�арні�№ 2

на�в�л.�Алішера�Навої,�3���Дніпровсь�ом��райо-

ні.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�«Ін-

женерний�центр»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�(далі —�КП�«Інженерний

центр»)�замовни�ом��апітально�о�ремонт�

приміщень�Київсь�ої�місь�ої�дитячої��лінічної

лі�арні�№ 2�на�в�л.�Алішера�Навої,�3���Дніп-

ровсь�ом��районі.

3.�КП�«Інженерний�центр»���встановленом�

поряд��:

3.1.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т�вання.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�прое�тної�до��ментації.

3.3.�Визначити��енеральні�прое�тн��та�підряд-

н��б�дівельн��ор�анізації�для�здійснення��апі-

тально�о�ремонт�,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання

б�дівельних�робіт.

3.5.�Ви�онати�роботи�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва.�затверджених�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

3.6.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт��обо-

в’яз�ово�передбачити��мови�щодо�надання

підрядною�ор�анізацією��арантії�я�ості�ви�о-

наних�робіт�та�встановити��арантійні�стро�и

е�спл�атації�об’є�та.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення��апітально�о�ремонт�,�зазначено�о

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�зарахов�єть-

ся�до��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб-

�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 845 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро(
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі(
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са(
моврядування:

1.�С�ас�вати�5�дозволів�на�розміщення�зов-

нішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о

розпорядження.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про реконструкцію 
мереж зовнішнього освітлення 

Сирецького парку (вул. Тимофія Шамрила) 
у Шевченківському районі міста Києва

Розпорядження № 843 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благо(

устрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
природно(заповідний фонд України», з метою забезпечення сприятливих умов перебування та життєдіяль(
ності у місті Києві:

1.�Здійснити�ре�онстр��цію�мереж�зовніш-

ньо�о�освітлення�Сирець�о�о�пар���(в�л.�Ти-

мофія�Шамрила)���Шевчен�івсь�ом��районі

міста�Києва.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�еле�-

тромереж�зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва

«Київмісь�світло»�замовни�ом�прое�т�вання�та

ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції�мереж�зовніш-

ньо�о�освітлення�Сирець�о�о�пар���(в�л.�Ти-

мофія�Шамрила)���Шевчен�івсь�ом��районі

міста�Києва.

3.�Ком�нальном��підприємств��еле�троме-

реж�зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва�«Київ-

місь�світло»:

3.1.�Визначити�в��становленом��за�оно-

давством�поряд����енеральні�прое�тн��та�під-

рядн��б�дівельн��ор�анізації�для�ви�онання

робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження.

3.2.�Забезпечити�розроблення�прое�тної�до-

��ментації,�проведення�її�е�спертизи�та�затвер-

дження�в��становленом��за�онодавством�по-

ряд��.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт�та�вимо��природоохоронно�о�за�оно-

давства.

3.4.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

3.5.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції�мереж�зовніш-

ньо�о�освітлення�Сирець�о�о�пар���(в�л.�Ти-

мофія�Шамрила)���Шевчен�івсь�ом��районі

міста�Києва,�передбачити��мови�щодо�надан-

ня�підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт

та�визначити��арантійні�стро�и�е�спл�атації

об’є�та.

4.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

��встановленом��поряд���подати�до�Департа-

мент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�інвестиційні�пропози-

ції�щодо�в�лючення�робіт�з�розроб�и�прое�т-

ної�до��ментації�та�ре�онстр��ції�мереж�зов-

нішньо�о�освітлення�Сирець�о�о�пар���(в�л.

Тимофія�Шамрила)���Шевчен�івсь�ом��районі

міста�Києва�до�про�рам�е�ономічно�о�і�соці-

ально�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі��та�на-

ст�пні�ро�и.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Са�айда-

�а�І.�В.

Голова В. Кличко

Про реконструкцію каналізаційного колектора 
Д=1500(2000 мм по вул. Борщагівській від к(6 
до камери в районі Повітрофлотського мосту 

в Солом’янському районі м. Києва
Розпорядження № 860 від 15 вересня 2016 року

Відповідно до статті 30, підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве са(
моврядування в Україні», з метою забезпечення реконструкції каналізаційного колектора та своєчасного
прийняття його в експлуатацію:

1.�Здійснити�ре�онстр��цію��аналізаційно�о

�оле�тора�Д=1500-2000�мм�по�в�л.�Борща�ів-

сь�ій�від��-6�до��амери�в�районі�Повітрофлот-

сь�о�о�мост��в�Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва.

2.�Визначити�П�блічне�а�ціонерне�товари-

ство�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»�за-

мовни�ом�ре�онстр��ції��аналізаційно�о��о-

ле�тора�Д=1500-2000�мм�по�в�л.�Борща�ів-

сь�ій�від��-6�до��амери�в�районі�Повітрофлот-

сь�о�о�мост��в�Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва.

3.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«А�-

ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»:

3.1.�Визначити��енеральн��прое�тн��та��е-

неральн��підрядн��б�дівельн��ор�анізації�для

ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження,�в��становленом��поряд��.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�в��становленом��поряд���прое�тної�до-

��ментації�на�ви�онання�робіт,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

:�3.4.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правила-

ми�бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

3.5.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

здійснення�робіт�з�ре�онстр��ції�передбачити

�мови�щодо�надання�підрядни�ом��арантії�я�ос-

ті�ви�онаних�робіт�та�встановити��арантійні

стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

3.6.�Забезпечити�ви�онання�робіт�з�ре�онстр��-

ції��аналізаційно�о��оле�тора�Д=1500-2000�мм

по�в�л.�Борща�івсь�ій�від��-6�до��амери�в�райо-

ні�Повітрофлотсь�о�о�мост��в�Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�та�прийняття�об’є�та�в�е�с-

пл�атацію�в��становленом��поряд��.

4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,��

2016�році�здійснюється�відповідно�до�по�аз-

ни�ів�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2016�рі�.

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

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�подати�до�Департамент��е�ономі�и�та

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

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

трації)�інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лючен-

ня�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження,�до�про�рам�е�ономічно�о�і�соціально-

�о�розвит���м.�Києва�на�2017�рі��та�наст�пні

ро�и.

6.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт�з�ре�онстр��ції��аналізаційно-

�о��оле�тора�Д=1500-2000�мм�по�в�л.�Борща-

�івсь�ій�від��-6�до��амери�в�районі�Повітроф-

лотсь�о�о�мост��в�Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�та�прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію�зара-

хов�ється�до��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

7.�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

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1 10725"05 ПАТ "ПРАЙМ " БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

23,222 Солом'янський район, вул.
Богданівська, 24

2 14269"07 ПАТ "ПРАЙМ " БАНК" Тумба, об'ємно"
просторова конструкція,
що стоїть окремо

8,06 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект,
23/26/ вул. Сурикова .

3 27644"11 ТОВ "Інтернаціональні
телекомунікації""

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,5139 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 96

4 40074"14 ПАТ "БАНК
НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,648 Солом'янський район, вул.
Максима Кривоноса, 15

5 28703"11 ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
БАНК РОЗВИТКУ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,68 Дніпровський район, просп.
Юрія Гагаріна, 9

Додато��

до�розпорядження�

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

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

15.09.2016�р.�№�845

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про реконструкцію водопровідної магістралі діаметром 500 мм 
по проспекту Повітрофлотському від вул. Лукашевича до існуючої магістралі 

діаметром 500 мм по вул. Жилянській у Солом’янському районі
Розпорядження № 861 від 15 вересня 2016 року

Відповідно до статті 30, підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра'
їні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення ефективності використання бюджетних кош'
тів, своєчасного прийняття об’єкта в експлуатацію:

1.�Здійснити�ре�онстр��цію�водопровідної�ма�істра-

лі�діаметром�500�мм�по�проспе�т��Повітрофлотсь�ом�

від�в�л.�Л��ашевича�до�існ�ючої�ма�істралі�діаметром

500�мм�по�в�л.�Жилянсь�ій���Солом’янсь�ом��районі.

2.�Визначити�п�блічне�а�ціонерне�товариство�«А�ціо-

нерна��омпанія�«Київводо�анал»�замовни�ом�ре�онстр��-

ції�водопровідної�ма�істралі�діаметром�500�мм�по�прос-

пе�т��Повітрофлотсь�ом��від�в�л.�Л��ашевича�до�існ�ючої

ма�істралі�діаметром�500�мм�по�в�л.�Жилянсь�ій���Соло-

м’янсь�ом��районі.

3.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«А�ціонерна

�омпанія�«Київводо�анал»:

3.1.�Визначити�прое�тн��та�підрядн��б�дівельн��ор�а-

нізації�для�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження,�в��становленом��за�онодавством�по-

ряд��.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвердження�в

�становленом��поряд���прое�тної�до��ментації�на�ви-

�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�онодавства

У�раїни�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних�робіт.

3.4.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами�бла�о�ст-

рою�міста�Києва,�затвердженими�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро���№ 1051/1051.

3.5.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на�здійснен-

ня�робіт�з�ре�онстр��ції�передбачити��мови�щодо�на-

дання�підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та

встановити��арантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

3.6.�Забезпечити�ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції

водопровідної�ма�істралі�діаметром�500�мм�по�прос-

пе�т��Повітрофлотсь�ом��від�в�л.�Л��ашевича�до�іс-

н�ючої�ма�істралі�діаметром�500�мм�по�в�л.�Жилян-

сь�ій���Солом’янсь�ом��районі�та�прийняття�об’є�та

в�е�спл�атацію�в��становленом��за�онодавством�по-

ряд��.

4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,�зазначе-

них���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,���2016�році�б�де

здійснюватися�в�межах�по�азни�ів,�передбачених�Про-

�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва

на�2016�рі�.

5.�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�подати�до�Департамен-

т��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазначе-

них���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�про�рам�е�оно-

мічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2017�рі��та�на-

ст�пні�ро�и.

6.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�завершення

робіт�з�ре�онстр��ції�водопровідної�ма�істралі�діаметром

500�мм�по�проспе�т��Повітрофлотсь�ом��від�в�л.�Л��а-

шевича�до�існ�ючої�ма�істралі�діаметром�500�мм�по�в�л.

Жилянсь�ій���Солом’янсь�ом��районі�та�прийняття�об’є�-

та�в�е�спл�атацію�зарахов�ється�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 травня 2015 року

№ 465 «Про запровадження пілотного проекту «Картка учня» 
в рамках проекту «Картка киянина» в деяких загальноосвітніх навчальних 

закладах територіальної громади міста Києва Печерського району»
Розпорядження № 805 від 1 вересня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 ро'
ку № 104/9161 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка киянина», з ме'
тою удосконалення системи доступу до загальноосвітніх закладів територіальної громади міста Києва, впровадження безготівко'
вих форм розрахунків, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

трації)�від�14�травня�2015�ро���№ 465�«Про�запрова-

дження�пілотно�о�прое�т��«Карт�а��чня»�в�рам�ах�прое�-

т��«Карт�а��иянина»�в�дея�их�за�альноосвітніх�навчаль-

них�за�ладах�територіальної��ромади�міста�Києва�Пе-

черсь�о�о�район�»�та�і�зміни:

��п�н�ті�1�слова�та�цифри�«до�01�вересня�2016�ро-

��»�замінити�словами�та�цифрами�«до�01�березня�2017

ро��».

��підп�н�ті�4.3�п�н�т��4�слова�та�цифри�«до�01�верес-

ня�2016�ро��»�замінити�словами�та�цифрами�«до�01��віт-

ня�2017�ро��».

Голова В. Кличко

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãî-

ëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðàâîâî¿ åêñïåðòèçè àêò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïðàâîâî¿ äî-

ïîìîãè óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ÷àñ â³ä-

ïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñ-
òàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹ 169, òà Äîâ³äíèêà òèïîâèõ ïðîôåñ³é-
íî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì
Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êî-
ì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çà-
ÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðî-
õîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà
Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñ-
â³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòà-
íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñî-
âîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2015 ð³ê; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä-
÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â — 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîí-
êóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäà-
ºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36, (íà êîíêóðñ).
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-72-29.

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ 
1. Äàí³ ïðî ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü, ìåòó òà øëÿõè ¿¿ çä³éñíåííÿ.
Ïåðåäáà÷àºòüñÿ êîðèãóâàííÿ ïðîåêòó "Áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ áóäèíê³â ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðè-

ì³ùåííÿìè òà ðåêîíñòðóêö³ºþ ë³í³éíî-äèñïåò÷åðñüêî¿ ñòàíö³¿ íà âóë. Ïàíåëüí³é, 2 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà". Ìåòà ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíîãî òåïëîïîñòà÷àííÿ ñïîæèâà÷³â áóäèíê³â ïî
âóë. Ïàíåëüí³é, 2 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. Ìàòåð³àëàìè êîðèãóâàííÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äëÿ òåïëîïîñ-
òà÷àííÿ áóäèíê³â âñòàíîâëåííÿ íà äàõó áóäèíêó ¹1 òðàíñïîðòàáåëüíî¿ êîòåëüí³ ÒÊÓ-2200 âèãîòîâëåíî¿
çã³äíî ÒÓ Ó 28.3-32589733-006:2010. Â ÒÊÓ âñòàíîâëåíî 22 ãàçîâèõ ïðîòî÷íèõ âîäîíàãð³âà÷à "Ä³ñêóñ-100Â"
íàâ³ñíî¿ êîíñòðóêö³¿ âèðîáíèöòâà TOB "Óêðåíåðãîïðîì" (Óêðà¿íà). Îá'ºêò ï³äêëþ÷åíî äî ì³ñüêèõ öåíòðàë³çî-
âàíèõ ìåðåæ âîäîïîñòà÷àííÿ, ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâî¿ òà äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿, åëåêòðîïîñòà÷àííÿ.

Îö³íêà åêîëîã³÷íîãî ðèçèêó ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
- ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå — â³äáóâàºòüñÿ çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ øê³äëèâèìè ðå÷îâèíàìè ç â³ä-

ïðàöüîâàíèìè ãàçàìè àâòîìîá³ë³â, ùî çáåð³ãàþòüñÿ íà â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíêàõ òà âèêèäàìè ç äèìîâèìè ãà-
çàìè êîòåëüí³ (îêñèäè àçîòó, îêñèä âóãëåöþ, âóãëåâîäí³ ãðàíè÷í³ Ñ12-Ñ19, ìåòàí, ðòóòü, ïàðíèêîâ³ ãàçè). Çà-
ãàëüíà ê³ëüê³ñòü çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí íåçíà÷íà (1,0612 ò/ð³ê), ¿õ êîíöåíòðàö³¿ â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ íå
ïåðåâèùóþòü äîïóñòèìèõ ð³âí³â;

- íà ïîâåðõíåâ³ òà ï³äçåìí³ âîäè, ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå — âïëèâ íåçíà÷íèé ó ìåæàõ íîðìàòèâ³â;
-íà ́ ðóíòè,òâàðèííèé òà ðîñëèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá'ºêòè, ãåîëîã³÷íå,òåõíîãåííå ñåðåäîâèùà —íå âïëèâàº.
Âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é âèêëþ÷åíå.
Íà âñ³õ åòàïàõ ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çä³éñíþâàòèñü ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìà-

ìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîã åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

Çàìîâíèê ÏÀÒ “Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ “Êè¿âì³ñüêáóä”

Ãåí ïðîåêòóâàëüíèê TOB “²ÍÒÅË²Ò ÏÐÎÅÊÒ”

Â³äãóêè òà ïîáàæàííÿ íàäñèëàòè â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ âèõîäó ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 
01010, ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 4/6 , òåë. 280-62-62

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàä:

- äèðåêòîðà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ïàðêó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó ³ì. Ì. Ðèëüñüêîãî;

- äèðåêòîðà Ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíîãî ìóçåþ-êâàðòèðè Ï. Ã. Òè÷èíè â ì. Êèºâ³.

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå
ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ;
àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ,
³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè,
ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó
åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ
äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿
ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè ïðîãðàì ðîçâèòêó
â³äïîâ³äíîãî çàêëàäó êóëüòóðè íà îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
áóëüâ. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 3.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.

Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 21 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî êóëüòóðó" Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè ïðèéìàº
ïðîïîçèö³¿ â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ êóëüòóðè â³äïîâ³äíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ
ùîäî êàíäèäàò³â äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë.Àíòîíîâè÷à (Ãîðüêîãî), 4/6 (Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ç ïîãëèáëåíèì
âèâ÷åííÿì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè ¹ 87 ³ìåí³ Î. Ï. Äîâæåíêà ì³ñòà Êèºâà).

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 49,00 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî íàäàþòü

îñâ³òí³ ïîñëóãè ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿, äîøê³ëüíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäîâàíà ïëîùà ÿêèõ
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã çã³äíî ç ë³öåíç³ºþ ó ñôåðàõ äîøê³ëüíî¿ òà çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿
îñâ³òè (ïîãîäèííî) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,
â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 2 698,01 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü: 1 ãðí íà ð³ê
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

(ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-á, ì. Êè¿â, 03127, òåë.: 257-81-41, 257-12-57).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî óòðèìàííþ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà "Æèòëîðåìáóäñåðâ³ñ" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15): 1) âóë. Êóð÷à-
òîâà, 23, çàãàëüíà ïëîùà — 156,10 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 2 797 620,00 ãðí, ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü-
÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè — 8%, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç
ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 119,48 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 18 650,80 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè
364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà
ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü
ïðîâîäèòüñÿ —10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðå-
ñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü— Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Äèòÿ÷î-þíàöüêà ñïîðòèâíà øêîëà ¹ 17 (âóë. Ñèìèðåíêà, 5-á,
òåë. 402-27-63). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: âóë. Ñèìèðåíêà, 5-à, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà
150,0 êâ.ì. Âàðò³ñòü — 2 600 000,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 2 166,67 ãðí.
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ïðèâàòíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä.

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

Ïîâ³äîìëÿºìî, ùî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àëåêñóõèíà, áóä. 24  ïëàíóºòüñÿ

áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó.

Ç óñ³õ ïèòàíü çâåðòàòèñü çà òåëåôîíîì +38(099)351-47-58 Ñåðã³é ßðîñëàâîâè÷.

04.10.2016 ð. î 12.00 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ìåæ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãð. Êóøêîâó Â³êòîðó Äàâèäîâè÷ó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ðàéîí, âóë. Ñà-

ïåðíå ïîëå, 25.

Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ì ñóì³æíîãî çåìëåêîðèñòóâà÷à ×åðíÿêîâà Äìèòðà ²âàíîâè÷à.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè:

âáóäîâàíèõ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 120,0 êâ. ì, ðîçòàøîâàíèõ â áóäèíêó ¹ 3, íà âóë. Ê³êâ³äçå (áóäè-
íîê âíåñåíèé äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó íåðóõîìèõ ïàì'ÿòîê Óêðà¿íè, ÿê ïàì'ÿòêà àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ) äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó; êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 15.00

14 æîâòíÿ 2016 ðîêó â ïðèì³ùåíí³
Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòà-
øîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì.
Îìåëÿíîâè÷à — Ïàâëåíêî, 15, çàë çà-
ñ³äàíü íà 3 ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³
ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî âèìîã äîäàòêó 2 äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015
¹ 415/1280.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿: 01010, ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìå-
ëÿíîâè÷à —Ïàâëåíêî,15 ê³ì.210 (ïí.-
÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî 16.45.
Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóð-
ñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 18.00 10 æîâ-

òíÿ 2016 ðîêó.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëà-
òè — 12 049,33 ãðí áåç ÏÄÂ;

Ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè — 24 098,66 ãðí áåç ÏÄÂ; ðåêâ³çè-
òè äëÿ ¿¿ âíåñåííÿ:

Îäåðæóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñ-
òâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî
ðàéîíó ì.Êèºâà",ð/ð 26001192399100
Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Óêð-
Ñèááàíê", ÌÔÎ: 351005, ªÄÐÏÎÓ:
35692211.

Óìîâè êîíêóðñó:

� îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî
êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ,
àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿;

� êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè îðåíäàð
ñïëà÷óº:

- ïîäàòêè òà çáîðè ó ðîçì³ðàõ òà
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñ-
òâîì Óêðà¿íè, äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿
ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äî-
äàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè,
ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ îðåíäàðåì ðàçîì ç
îðåíäíîþ ïëàòîþ:

- êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñ-
òâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) çà êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é
ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

- êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷àñòêó âèò-
ðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òå-
ðèòîð³¿, ïðîïîðö³éíî îðåíäîâàí³é
ïëîù³, íà ðåìîíò ïîêð³âë³, ôàñàäó, âè-
â³ç ñì³òòÿ òîùî, ïîñëóã ïî òåõí³÷íîìó
îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàä-
íàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ
â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî
ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì —
áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³ä-
ïðèºìñòâà — áàëàíñîóòðèìóâà÷à â³ä-
ïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ
îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì —
áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;

-ïîñëóãè ñòðàõîâèêà (ïðîòÿãîì ì³-
ñÿöÿ ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåí-
äè îðåíäàð çîáîâ'ÿçàíèé çàñòðàõó-
âàòè îá'ºêò îðåíäè íà êîðèñòü ï³äïðè-
ºìñòâà — áàëàíñîóòðèìóâà÷à, ïîñò³é-
íî ïîíîâëþâàòè äîãîâ³ð ñòðàõóâàí-
íÿ òàêèì ÷èíîì,ùîá óâåñü ñòðîê îá'ºêò
áóâ çàñòðàõîâàíèé);

�îðåíäíà ïëàòà çà êîæíèé íàñòóï-
íèé ì³ñÿöü âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì êî-
ðèãóâàííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïîïå-
ðåäí³é ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ çà
ïîòî÷íèé ì³ñÿöü (ÿêùî ³íøå íå ïå-
ðåäáà÷åíî çàêîíîäàâñòâîì);

� êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîí-
êóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæ-
íî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó (ïåðåäóº óê-
ëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);

� êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîí-
êóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëî-
øåíü ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà îá'ºêò
îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â
ãàçåò³ "Õðåùàòèê" (ïåðåäóº óêëàäàí-
íþ äîãîâîðó îðåíäè);

� âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;

� äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëó-
àòàö³¿ îá'ºêòà îðåíäè;

� çàáåçïå÷åííÿ îðåíäàðåì çî-
áîâ'ÿçàííÿ ïî ñïëàò³ îðåíäíî¿ ïëàòè
ó âèãëÿä³ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè â
ðîçì³ð³ íå ìåíø í³æ îðåíäíà ïëàòà

çà äâà ì³ñÿö³ (ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì

10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ï³äïè-

ñàííÿ äîãîâîðó);
� óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî

äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòè-
ïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë
îõîðîíè ïðàö³;

� ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà
îðåíäè;

� âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ
çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³
îðåíäè;

� ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïåðåìîæöÿ êîí-
êóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåí-
äíî¿ ïëàòè;

� ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîâåðòàºòüñÿ îñî-
áàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè ï³ä-
ïðèºìñòâîì — áàëàíñîóòðèìóâà÷åì
ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îò-
ðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ;

� àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïî-
âåðòàºòüñÿ ïåðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñ-
íèêàì êîíêóðñó, ÿêèì ïðîïîíóâàëîñü
ï³äïèñàòè äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³ íå
ï³äïèñàííÿ íèìè äîãîâîðó îðåíäè

óêëàäàííÿ îðåíäàðåì îõîðîííî-
ãî äîãîâîðó íà îá'ºêò îðåíäè òà îáîâ'ÿç-
êîâå äîòðèìàííÿ éîãî óìîâ 

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: 
kievcity.gov.ua
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 49797

23 âåðåñíÿ 2016 ð.
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