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íîâèíè

ÎÑÒÀÍÍ²Ì ÷àñîì ìóðàëè ñòàëè
âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ïóáë³÷íîãî
³ ìèñòåöüêîãî ïðîñòîðó Êèºâà. ²
îò ó êâàðòàë³, ÿêèé ÷åðåç ñâîþ ñëà-
âåòíó êóëüòóðíó ³ñòîð³þ äàâíî îò-
ðèìàâ â³ä ì³ñöåâèõ æèòåë³â íà-
çâó «Êè¿âñüêèé Ïàðíàñ» (ñàìå òóò
çíàõîäÿòüñÿ ñòàðîâèíí³ áóä³âë³,
äå ìåøêàëè ðîäèíè âèäàòíèõ
óêðà¿íñüêèõ ìèòö³â — Ëåñ³ Óêðà-
¿íêè, Ìèêîëè Ëèñåíêà, Ìèõàéëà
Ñòàðèöüêîãî ³ Ïàíàñà Ñàêñàãàí-
ñüêîãî), ç’ÿâèëàñÿ ö³ëà ìóðàëüíà
ãàëåðåÿ. ² íåäàðåìíî â öüîìó áî-
ãåìíîìó ì³ñö³, äå âæå ïîíàä ï³â-
ñòîë³òòÿ àðòèñòè÷íà ìîëîäü îò-
ðèìóº ïðîôåñ³éíó îñâ³òó, äå Òåð-
ïñèõîðà (ìóçà òàíöþ), Åâòåðïà
(ìóçà ë³ðè÷íî¿ ïîåç³¿ ³ ìóçèêè),
Òàë³ÿ (ìóçà êîìåä³¿ ³ ëåãêî¿ ïî-
åç³¿), Ìåëüïîìåíà (ìóçà òðàãåä³¿)

º ïîñò³éíèìè ãîñòÿìè — ìèñòåö-
òâî ç’ÿâëÿºòüñÿ íàâ³òü íà ñò³íàõ.

Çà áåçïîñåðåäíüî¿ ï³äòðèìêè
êåð³âíèöòâà ÊÌÄÀ, â ðàìêàõ Ïðî-
ãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíî-
ãî ðîçâèòêó Êèºâà, âïåðøå çà 14
ðîê³â çä³éñíåíî êàï³òàëüíèé ðå-
ìîíò àâàð³éíî¿ ÷àñòèíè ôàñàäó
áóä³âë³ ÊÌÀÅÖÌ, ïðèì³ùåíü òà
³íòåð’ºðó.

Â³äêðèâàþ÷è óí³êàëüíèé ñò³-
íîïèñ, çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãàííà Ñòàðîñòåíêî çàçíà÷èëà, ùî
Êè¿âñüêà ìóí³öèïàëüíà Àêàäåì³ÿ
åñòðàäíîãî òà öèðêîâîãî ìèñ-
òåöòâ — ºäèíèé â íàø³é äåðæàâ³
òà Ñõ³äí³é ªâðîï³ âèùèé íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä ì³æíàðîäíîãî ìàñø-
òàáó, ùî ãîòóº öèðêîâèõ ³ åñòðàä-
íèõ àðòèñò³â, ÷è¿ âèïóñêíèêè çíà-
í³ â óñüîìó ñâ³ò³, ñòàâøè ç³ðêàìè

â³ò÷èçíÿíî¿ òà çàðóá³æíî¿ åñòðà-
äè, â³äçíà÷àº 55 ðîê³â ç äíÿ çà-
ñíóâàííÿ.

Àâòîð ðîçïèñ³â íà ôàñàäàõ Öèð-
êîâî¿ àêàäåì³¿ — ìîëîäèé êè¿â-
ñüêèé õóäîæíèê ²ëëÿ Ïàâåëåöü.
Éîãî àâòîðñüêà ìàíåðà º óí³êàëü-
íèì ³ ÿñêðàâèì ÿâèùåì â ³ñòîð³¿
ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî ìèñòåö-
òâà. Íåìîâ ñÿþ÷³ â³òðàæ³, çóñòð³-
÷àþòü ïåðåõîæèõ ñþæåòè ç æèò-
òÿ öèðêîâèõ àðòèñò³â: æîíãëåðè,
åêâ³ë³áðèñòè, àêðîáàòè òà ³ëþç³î-
í³ñòè çàâìåðëè ó â³÷í³é ìàã³÷í³é
âèñòàâ³. Â ñþæåò³ îáîõ òâîð³â ïðåä-
ñòàâëåí³ ìàéæå âñ³ ìèñòåöüê³ æàí-
ðè, êîòðèì íàâ÷àþòü â àêàäåì³¿.
Ö³ ìóðàëè — ïåðñîí³ô³êîâàíà äó-
øà òà ³äåÿ åñòðàäíî-öèðêîâî¿ àêà-
äåì³¿.

«Ìè ³í³ö³þºìî ïðîãîëîøåííÿ
íîâîãî ìèñòåöüêîãî êâàðòàëó ñòî-
ëèö³, ÿêèé ñòàíå ïðèâàáëèâîþ òó-
ðèñòè÷íîþ â³çèò³âêîþ íàøîãî
ì³ñòà ³ ìàòèìå íàçâó «Êè¿âñüêèé
Ïàðíàñ»,— çàçíà÷èëà Ãàííà Ñòà-
ðîñòåíêî é âèñëîâèëà ñïîä³âàí-
íÿ, ùî öåé ïðîöåñ îòðèìàº ïðî-
äîâæåííÿ.

Ïðîãðàìó ðîçâèòêó ì³ñòà ñüî-
ãîäí³ óñï³øíî ðåàë³çóº ñòîëè÷íà
äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, âêëþ÷èâøè
Êè¿âñüêó ìóí³öèïàëüíó Àêàäåì³þ
åñòðàäíîãî òà öèðêîâîãî ìèñòåöòâ
äî äàíî¿ ñòðàòåã³¿. Âïåðøå çà 14
ðîê³â ìóí³öèïàë³òåòîì áóëè âè-

ä³ëåí³ ö³ëüîâ³ êîøòè íà êàïðå-
ìîíò àâàð³éíî¿ ÷àñòèíè ôàñàäó
áóä³âë³.

«Çàçíà÷èìî, ùî ðîçðîáêó é
ñòâîðåííÿ äâîõ ìóðàë³â áóëî çä³éñ-
íåíî íå çà áþäæåòí³ êîøòè, à ñè-
ëàìè ìåöåíàò³â ³ òâîð÷î¿ ìîëî-
ä³. Öå ñòàëî ÷óäîâèì ïîäàðóíêîì
äî 55-ãî þâ³ëåéíîãî íàâ÷àëüíî-
ãî ðîêó íàøîãî çàêëàäó»,— äîäàâ
ðåêòîð àêàäåì³¿, ïðîôåñîð ìèñ-
òåöòâîçíàâñòâà Âëàäèñëàâ Êîð-
í³ºíêî.

«²äåÿ ñòâîðåííÿ ìóðàë³â íà áó-
ä³âë³ öèðêîâî¿ àêàäåì³¿ âèíèêëà
â ïðîöåñ³ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ
ðîá³ò,— ðîçïîâ³â àâòîð ñò³íîïè-
ñó, 28-ð³÷íèé õóäîæíèê-ìîíóìåí-
òàë³ñò ²ëëÿ Ïàâåëåöü.— Ð³ê òîìó ÿ
ïîçíàéîìèâñÿ ç ðåêòîðîì àêàäå-
ì³¿ Âëàäèñëàâîì Êîðí³ºíêîì, ïî-
êàçàâ éîìó ñâîþ äèïëîìíó ðîáî-
òó — ìîíóìåíòàëüíå ïîëîòíî
«Öèðêîâà ôåºð³ÿ». ² ìè îáîº çðî-
çóì³ëè: öå ñàìå òå, ùî òðåáà! À
òóò ÿêðàç ðîçïî÷àëèñÿ ðåìîíòí³ ðî-
áîòè, ÿê³ ñòàëè ³äåàëüíîþ óìîâîþ
äëÿ ñòâîðåííÿ ïîëîòíà. Íàä åñê³-
çîì ÿ ïðàöþâàâ ï³âòîðà ì³ñÿö³, à
çà äâà òèæí³ ñòâîðèâ äâà ìîíó-
ìåíòàëüí³ ôîðìàòè ïî 50 êâàä-
ðàò³â êîæåí. Äàë³ ÿ ïðàöþâàòèìó
íàä ³íòåð’ºðîì ³ ñòèë³ñòè÷íèì
îôîðìëåííÿì âíóòð³øí³õ ïðèì³-
ùåíü àêàäåì³¿, ùîá óñå áóëî â ãàð-
ìîí³¿, â ðóñ³ é ïîëüîò³» �

«Êè¿âñüêèé Ïàðíàñ» 
íà êóçí³ öèðêà÷³â
� Ó ñòîëèö³ ç’ÿâèâñÿ íîâèé ìóðàë — «Öèðêîâà ôåºð³ÿ»

Còîëè÷íà âëàäà 
â³äçíà÷èòü
ïàðàë³ìï³éö³â-êèÿí, ÿê³
çäîáóëè ìåäàë³ â Ð³î

Êîæåí ç êèÿí-ïàðàë³ìï³éö³â, õòî

âèáîðîâ îäíå ç ïåðøèõ òðüîõ ì³ñöü íà

XV ë³òí³õ Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ó Ð³î-

äå-Æàíåéðî, îòðèìàº ãðîøîâó âèíà-

ãîðîäó â³ä ñòîëè÷íî¿ âëàäè: 120 òèñ.

ãðí — çà ² ì³ñöå, 100 òèñ. ãðí — çà ²²

ì³ñöå ³ 80 òèñ. ãðí — çà ²²² ì³ñöå. Òðå-

íåðè, ÿê³ ï³äãîòóâàëè ïðèçåð³â, òàêîæ

îäåðæàòü ãðîøîâó âèíàãîðîäó ó ðîç-

ì³ð³ 50% â³ä íàçâàíèõ ñóì. Ïðî öå çà-

ÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í ïîäÿêóâàâ ïàðàë³ìï³éöÿì ³ â³ä-

çíà÷èâ,ùî ïèøàºòüñÿ íèìè,àäæå çá³ð-

íà Óêðà¿íè íà Ïàðàë³ìï³àä³ â Ð³î ïî-

ñ³ëà ²²² êîìàíäíå ì³ñöå, âèáîðîâøè

117 ìåäàëåé. ²ç íèõ 5 íàãîðîä çäîáó-

ëè ñïîðòñìåíè-êèÿíè: ²ñòîì³íà Êàòå-

ðèíà — çîëîòà ìåäàëü â ïëàâàíí³ íà

100 ìåòð³â áàòåðôëÿºì; Êë³ïïåðò Ñåð-

ã³é—çîëîòî â ïëàâàíí³ íà 100 ìåòð³â

íà ñïèí³; Çóáêîâñüêà Îêñàíà — çîëî-

òà ìåäàëü â ëåãê³é àòëåòèö³ (ñòðèáêè ó

äîâæèíó); Ñîëîâåé Äìèòðî — ñð³áëî

â äçþäî; ßðåìåíêî ²ëëÿ — áðîíçîâà

ìåäàëü â ïëàâàíí³ íà 50 ìåòð³â â³ëü-

íèì ñòèëåì.

«Õî÷ó çàçíà÷èòè: çà ïðîãðàìîþ åêî-

íîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ñòî-

ëèö³ íà ìèíóëèé ð³ê ðîçïî÷àòî êàïðå-

ìîíò ïðèì³ùåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî

öåíòðó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó «²í-

âàñïîðò» íà âóë.Âåðõí³é Âàë,42-À,äå,

äî ñëîâà,òðåíóþòüñÿ âñ³ êèÿíè—ó÷àñ-

íèêè Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð. Ñóìà âè-

äàòê³â òîð³ê ñòàíîâèëà ìàéæå 1 ìëí

200 òèñ. ãðí, à íà çàâåðøåííÿ ðîá³ò

öüîãî ðîêó ïåðåäáà÷åíî ï³âòîðà ì³ëü-

éîíè»,— ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Ëèòîâñüêà ôåºð³ÿ» 
÷åêàº íà ãîñòåé

Ç 18 ïî 22 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó â 

ì. Â³ëüíþñ³ â³äáóäåòüñÿ ²² Ì³æíàðîä-

íèé ôåñòèâàëü äèòÿ÷î-ìîëîä³æíî¿

òâîð÷îñò³ «Ëèòîâñüêà ôåºð³ÿ».

Ìåòîþ çàõîäó, ³í³ö³àòîðîì ÿêîãî

âèñòóïàþòü Ì³íêóëüòóðè òà ÂÌÃÎ «Ñåð-

öå äî ñåðöÿ», º âèÿâëåííÿ òà ï³äòðèì-

êà îáäàðîâàíèõ ä³òåé ³ ìîëîä³; âñòà-

íîâëåííÿ òâîð÷èõ êîíòàêò³â, ñïðèÿí-

íÿ äðóæí³ì çâ’ÿçêàì ³ çì³öíåííþ âçàº-

ìîä³¿ ì³æ ä³òüìè òà ìîëîääþ ç ð³çíèõ

ðåã³îí³â Óêðà¿íè, çàðóá³æíèõ êðà¿í;

ñòâîðåííÿ óìîâ ùîäî ï³äòðèìêè áà-

ãàòîíàö³îíàëüíî¿ äèòÿ÷î-ìîëîä³æíî¿

òâîð÷îñò³.

Ó ôåñòèâàë³ áðàòèìå ó÷àñòü ó÷í³â-

ñüêà òà ñòóäåíòñüêà ìîëîäü,òâîð÷³ êî-

ëåêòèâè Óêðà¿íè, Ëèòâè òà ³íøèõ êðà-

¿í. Ñåðåä íîì³íàö³é êóëüòóðíî-ìèñ-

òåöüêîãî çàõîäó: âîêàë, õîðåîãðàô³ÿ,

³íñòðóìåíòàëüíèé æàíð, îáðàçîòâîð-

÷å,äåêîðàòèâíî-óæèòêîâå òà ïðèêëàä-

íå ìèñòåöòâî,òåàòðàëüíèé æàíð (äðà-

ìàòè÷íèé, ìóçè÷íèé), êîíêóðñ ë³òåðà-

òóðíî-ìóçè÷íî-ñïîðòèâíèõ ì³í³- êîì-

ïîçèö³é «Ìîëîäü îáèðàº çäîðîâ’ÿ».

Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî-

õàííÿ çâåðòàòèñÿ äî îðãêîì³òåòó ôåñ-

òèâàëþ çà òåëåôîíàìè: 044-501-01-

15, 044-400-43-01, 067-407-77-98,

096-596-14-12, 093-214-64-17, 050-

447-49-68.
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Íà ôàñàä³ â³äðåñòàâðîâàíî¿ áóä³âë³ Êè¿âñüêî¿
ìóí³öèïàëüíî¿ Àêàäåì³¿ åñòðàäíîãî òà öèðêîâî-
ãî ìèñòåöòâ ç íàãîäè þâ³ëåþ íàâ÷àëüíîãî çàêëà-
äó óðî÷èñòî â³äêðèëè âåëè÷åçíå ïàííî àáî, ÿê
âîíî òåïåð íàçèâàºòüñÿ ïî-íîâîìó, ìóðàë, êîò-
ðèé ðîçïîâ³äàº ïðî æèòòÿ ìàéñòð³â öèðêîâîãî
ìèñòåöòâà.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Íà ôàñàä³ áóä³âë³ Êè¿âñüêî¿ ìóí³öèïàëüíî¿ Àêàäåì³¿ åñòðàäíîãî òà öèðêîâîãî ìèñòåöòâ ó÷îðà óðî÷èñòî â³äêðèëè âåëè÷åçíèé ìóðàë, ùî â³äîáðàæàº æèòòÿ àêðîáàò³â,
æîíãëåð³â, ³ëþç³îí³ñò³â
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про продаж земельної ділянки 

або права оренди на неї 
на земельних торгах (аукціоні) 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування об’єкта громадського 
призначення для обслуговування житлової 

забудови на вул. Ломоносова, 83�б 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 569/569 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 93, 124, 127, 134 — 139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої стат�

ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний земельний
кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ста�
тей 6 та 16 Закону України «Про оренду землі» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодав�
чих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ïðîäàæó íà çå-

ìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îí³) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêòà ãðîìàäñüêî-

ãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî¿ çà-

áóäîâè íà âóë. Ëîìîíîñîâà, 83-á ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè) (ñïðàâà ª-1083).

2. Çàòâåðäèòè ñòàðòîâó ö³íó ïðîäàæó ëîòó —

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:425:0010) ïëîùåþ 0,5978 ãà íà

âóë. Ëîìîíîñîâà, 83-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà, ÿêà âèñòàâëÿºòüñÿ íà çåìåëüí³ òîðãè,

ó ðîçì³ð³ 13980182,00 ãðí (òðèíàäöÿòü ì³ëüéî-

í³â äåâ’ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ ñòî â³ñ³ìäåñÿò

äâ³ ãðèâí³ 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðî-

øîâî¿ îö³íêè.

3. Âñòàíîâèòè êðîê çåìåëüíèõ òîðã³â ïî çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ó ðîçì³ð³ 5 â³äñîòê³â â³ä ñòàðòîâî¿ ö³íè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ñòàíîâèòü 699009,10 ãðí

(ø³ñòñîò äåâ’ÿíîñòî äåâ’ÿòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòü ãðè-

âåíü 10 êîï³éîê).

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ îá’ºêòà ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè íà âóë. Ëîìî-

íîñîâà, 83-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

çã³äíî ç äîäàòêîì ¹ 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

5. Ïðîäàòè ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:79:425:0010) íà âóë. Ëîìîíî-

ñîâà, 83-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëî-

ùåþ 0,5978 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêòà ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà-

÷åííÿ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

6. Ó ðàç³ ÿêùî òîðãè ç ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè, çàçíà÷åíî¿ â ïóíêò³ 5 öüîãî ð³øåííÿ, â

òîìó ÷èñë³ ïîâòîðí³, âèçíàþòüñÿ òàêèìè, ùî íå

â³äáóëèñÿ, çä³éñíþºòüñÿ ïðîäàæ ïðàâà îðåíäè

ö³º¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à âèêîíàâöåì çåìåëü-

íèõ òîðã³â ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ïóáë³-

êóºòüñÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ ïðàâà îðåíäè

ö³º¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7. Ó ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 6 öüîãî ð³øåííÿ

âèïàäêó:

7.1. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ âñòàíîâè-

òè ó ðîçì³ð³ 3 (òðüîõ) â³äñîòê³â â³ä íîðìàòèâíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7.2. Êðîê çåìåëüíèõ òîðã³â ç ïðîäàæó ïðàâà

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âñòàíîâèòè ó ðîçì³-

ð³ 0,5 (íóëü ö³ëèõ ï’ÿòü äåñÿòèõ) â³äñîòêà ñòàð-

òîâî¿ ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ.

7.3. Ïðîäàòè ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â

ïðàâî îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà óìîâàõ êî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, çàòâåðäæå-

íèõ çã³äíî ç äîäàòêîì ¹ 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

8. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

8.1. Çàáåçïå÷èòè ïåðåäà÷ó âèêîíàâöþ çå-

ìåëüíèõ òîðã³â êîï³é äîêóìåíò³â òà ìàòåð³àë³â

íà ëîò íå ï³çí³øå 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ íàä-

õîäæåííÿ öüîãî ð³øåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â.

8.2. Çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó ïðîåêòó äîãîâî-

ðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà 

âóë. Ëîìîíîñîâà, 83-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà, à ó âèïàäêó, âñòàíîâëåíîìó ïóíêòîì

6 öüîãî ð³øåííÿ, ïðîåêòó äîãîâîðó îðåíäè ö³º¿

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

9. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-

òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

í³ñòðàö³¿) íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ

íàäõîäæåííÿ öüîãî ð³øåííÿ íàäàòè Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ì³ñòîáóä³âí³ óìî-

âè òà îáìåæåííÿ ùîäî çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè íà âóë. Ëîìîíîñîâà, 83-á ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

10. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â áåçïîñå-

ðåäíüî â äåíü ïðîâåäåííÿ òîðã³â óêëàñòè äîãî-

â³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à ó âè-

ïàäêó, âñòàíîâëåíîìó ïóíêòîì 6 öüîãî ð³øåí-

íÿ,— äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê ¹ 1

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

10.12.2014 ¹ 569/569

УМОВИ 
продажу земельної ділянки на земельних торгах 

(аукціоні) для будівництва, експлуатації 
та обслуговування об’єкта громадського призначення 

для обслуговування житлової забудови на вул. Ломоносова, 83�б 
у Голосіївському районі м. Києва

3. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïåðå-

õîäèòü äî ïåðåìîæöÿ çåìåëüíèõ òîðã³â ï³ñëÿ íî-

òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäà-

æó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðà-

âà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³äïîâ³äíî äî

çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè çà óìîâè ñïëàòè ïåðåìîæ-

öåì çåìåëüíèõ òîðã³â ïîâíî¿ ö³íè ïðîäàæó çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè, à òàêîæ ïåí³ (ó ðàç³ íàÿâíîñò³).

4. Ó ðàç³ íåñïëàòè ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâ-

ñòâîì ñòðîê êîøò³â çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðî-

äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðåçóëüòàòè çåìåëüíèõ

òîðã³â ìîæóòü áóòè àíóëüîâàí³. Ïðè öüîìó ãà-

ðàíò³éíèé âíåñîê ïåðåìîæöþ òîðã³â íå ïîâåð-

òàºòüñÿ.

5. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìî-

æå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â:

6.1. Ç äíÿ âèíèêíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, ïðèäáàíó çà äîãîâîðîì êóï³âë³-

ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ñïëà÷óâàòè çåìåëü-

íèé ïîäàòîê ó ðîçì³ðàõ ³ ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷å-

íèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 91 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.3. Çàáåçïå÷óâàòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-

äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äî-

òðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè òà äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîí-

òó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìå-

ðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè.

6.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäàííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

6.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ

â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

25.06.2014 ¹ 6548/0/12-1/19-14 òà â³ä 08.07.2014

¹ 6946/0/12/09-14 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 09.07.2014

¹ 19-26-0.3-3520/2-14.
Київський міський голова

В. Кличко

1. Ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³äëÿãàº

ñïëàò³ ïåðåìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â íå ï³çí³øå

òðüîõ áàíê³âñüêèõ äí³â ç äíÿ óêëàäåííÿ äîãîâî-

ðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

2. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê, ñïëà÷åíèé ïåðåìîæ-

öåì àóêö³îíó ïî çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ íà âóë. Ëîìî-

íîñîâà, 83-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

ïðè ïîäàëüøèõ îñòàòî÷íèõ ðîçðàõóíêàõ çà äî-

ãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà-

ðàõîâóºòüñÿ äî êóï³âåëüíî¿ ö³íè.

1. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:79:425:0010)

íà âóë. Ëîìîíîñîâà, 83-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ 0,597 ãà ïåðåäàºòü-

ñÿ ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â â äîâãîñòðî-

êîâó îðåíäó íà 20 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêòà ãðîìàä-

ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèò-

ëîâî¿ çàáóäîâè.

2. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê, ñïëà÷åíèé ïåðå-

ìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â äî ¿õ ïðîâåäåííÿ,

çàðàõîâóºòüñÿ äî ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà

ïåðøèé ð³ê êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ, âñòàíîâëåíî¿ çà ðåçóëüòàòàìè çåìåëü-

íèõ òîðã³â.

3. Ð³÷íà îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ð³ê êîðèñ-

òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíà çà ðå-

çóëüòàòàìè çåìåëüíèõ òîðã³â, ï³äëÿãàº ñïëàò³

ïåðåìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â íå ï³çí³øå òðüîõ

áàíê³âñüêèõ äí³â ç äíÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíîãî äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïðàâî îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèíè-

êàº ó ïåðåìîæöÿ çåìåëüíèõ òîðã³â ï³ñëÿ íî-

òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿

ïðàâà îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî

äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè çà óìîâè ñïëàòè

ïåðåìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â ð³÷íî¿ îðåíä-

íî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ð³ê êîðèñòóâàííÿ çå-

ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

5. Ó ðàç³ íåñïëàòè ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâ-

ñòâîì ñòðîê êîøò³â çà äîãîâîðîì îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðåçóëüòàòè çåìåëüíèõ òîðã³â

ìîæóòü áóòè àíóëüîâàí³. Ïðè öüîìó ãàðàíò³é-

íèé âíåñîê ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â íå ïî-

âåðòàºòüñÿ.

6. Ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â:

7.1. Ñâîº÷àñíî âíîñèòè îðåíäíó ïëàòó, ùî-

ð³÷íà ñóìà ÿêî¿ çà êîæíèé íàñòóïíèé ð³ê îðåí-

äè íå ìîæå áóòè ìåíøîþ ðîçì³ðó (ñóìè) ð³÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ð³ê êîðèñòóâàííÿ çå-

ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîãî çà ðåçóëüòà-

òàìè çåìåëüíèõ òîðã³â.

7.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

7.3. Çàáåçïå÷óâàòè â³ëüíèé äîñòóï äî îðåí-

äîâàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äî-

òðèìàííÿì îðåíäàðåì óìîâ âèêîðèñòàííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðå-

ìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìå-

ðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè.

7.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäàííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ

â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

25.06.2014 ¹ 6548/0/12-1/19-14 òà â³ä 08.07.2014

¹ 6946/0/12/09-14 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 09.07.2014

¹ 19-26-0.3-3520/2-14.

7.7. Çàâåðøèòè çàáóäîâó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

â ñòðîêè, âñòàíîâëåí³ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòà-

ö³ºþ, çàòâåðäæåíîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó,

àëå íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç òðè ðîêè ç ìîìåíòó

äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà îðåíäè.

8. ²íø³ óìîâè êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ âñòàíîâëþþòüñÿ äîãîâîðîì îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê ¹ 2

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

10.12.2014 ¹ 569/569

УМОВИ 
користування земельною 

ділянкою, право оренди якої набуте 
на земельних торгах (аукціоні), 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування об’єкта громадського 
призначення для обслуговування житлової 

забудови на вул. Ломоносова, 83�б 
у Голосіївському районі м. Києва



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
5 æîâòíÿ 2016 ð.

¹107(4877)

3

Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень
Святошинського району м. Києва для утримання та благоустрою

зелених насаджень, експлуатації та обслуговування територій 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 173/173 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення

земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Святошинського району
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому�
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïåðåë³êîì òà ïëà-

íàìè-ñõåìàìè (äîäàòêè äî ð³øåííÿ) (Ê-22908).

2. 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

Äîäàòîê ¹ 1

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 18.09.2014 ¹ 173/173

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, стосовно яких надаються дозволи на розроблення 

проектів землеустрою щодо їх відведення комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва для 

утримання та благоустрою зелених насаджень, експлуатації 
та обслуговування територій у Святошинському районі м. Києва

№
п/п

№ додатка
план�схеми

№ справи Обліковий
код

Місце розташування
земельних ділянок

Площа
земельних
ділянок, га

Цільове призначення земельних
ділянок

1 2 3 4 5 6 7

1 1.1 К�22720 75:225:182 вул. Жмеринська
(парк "Совки")

32,56 для утримання та благоустрою
зелених насаджень, експлуатації та
обслуговування території

2 1.2 К�22721 75:288:037 вул. Тулузи (парк
"Інтернаціональний")

7,31 для утримання та благоустрою
зелених насаджень, експлуатації та
обслуговування території

3 1.3 К�22722 75:297:002 вул. Картвелішвілі
(парк "Юність")

5,94 для утримання та благоустрою
зелених насаджень, експлуатації та
обслуговування території

4 1.4 К�22723 75:049:052 парк на вул. Феодори
Пушиної

3,51 для утримання та благоустрою
зелених насаджень, експлуатації та
обслуговування території

5 1.5 К�22724 75:174:017 вул. Депутатська,
13 � 17 (сквер)

0,52 для утримання та благоустрою
зелених насаджень, експлуатації та
обслуговування території

6 1.6 К�22725 75:323:022 вул. Генерала
Потапова (парк 
ім. Потапова)

4,85 для утримання та благоустрою
зелених насаджень, експлуатації та
обслуговування території

7 1.7 К�22726 75:002:001 на розі просп.
Перемоги та просп.
Палладіна (сквер 
ім. В. Стуса)

1,12 для утримання та благоустрою
зелених насаджень, експлуатації та
обслуговування території

Заступник міського голови � секретар Київради 
О. Резніков

Íàñòóïí³ äîäàòêè íå äðóêóþòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèìè ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок комунальному підприємству

«Дарницьке лісопаркове господарство» у Дніпровському районі
м. Києва для ведення лісового господарства

Рішення Київської міської ради № 175/175 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельних ділянок комунальному підприємству «Дарницьке лісопаркове господарство» у Дніпровському райо�
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому�
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê êî-

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêî-

âå ãîñïîäàðñòâî» ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 2,70 ãà; 10,82 ãà; 19,01

ãà; 4,29 ãà; 0,21 ãà; 0,49 ãà; 3,24 ãà; 1,88 ãà; 1,75 ãà;

0,91 ãà; 16,61 ãà; 0,95 ãà; 0,12 ãà; 0,05 ãà; 0,09 ãà; 0,06

ãà; 0,47 ãà; 15,23 ãà; 0,16 ãà; 0,14 ãà; 0,07 ãà; 1,19 ãà;

0,12 ãà; 0,27 ãà; 0,04 ãà; 0,61 ãà; 2,03 ãà; 5,52 ãà;

0,56 ãà; 11,40 ãà; 0,19 ãà; 29,97 ãà; 17,38 ãà; 1,72 ãà;

62,61 ãà; 0,38 ãà; 0,09 ãà; 39,94 ãà; 9,02 ãà; 1,71 ãà;

5,01 ãà; 0,23 ãà; 38,10 ãà; 0,11 ãà; 0,30 ãà; 9,69 ãà; 0,26

ãà; 59,96 ãà; 7,64 ãà; 1,75 ãà; 3,36 ãà; 0,24 ãà; 0,38 ãà;

0,11 ãà; 0,07 ãà; 2,75 ãà; 89,14 ãà; 40,08 ãà; 0,03 ãà;

71,88 ãà; 55,41 ãà; 57,82 ãà; 48,09 ãà; 99,16 ãà; 32,39

ãà; 42,40 ãà; 0,53 ãà; 34,66 ãà; 1,03 ãà; 6,72 ãà; 36,86

ãà; 0,45 ãà; 12,49 ãà; 0,28 ãà; 0,25 ãà; 47,55 ãà; 0,45

ãà; 0,24 ãà; 0,60 ãà; 48,14 ãà; 0,27 ãà; 48,73 ãà; 0,51

ãà; 5,11 ãà; 0,78 ãà; 26,71 ãà; 18,02 ãà; 0,58 ãà; 47,53

ãà; 5,49 ãà; 0,90 ãà; 6,26 ãà; 0,22 ãà; 0,17 ãà; 0,03 ãà;

42,04 ãà; 0,47 ãà; 74,06 ãà; 0,23 ãà; 33,80 ãà; 49,03

ãà; 0,58 ãà; 28,34 ãà; 7,42 ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ âåäåííÿ ë³-

ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-

äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-20798).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñ-

òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,
à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про продаж земельної ділянки 
громадянці Михайловій Зої Петрівні 
для експлуатації та обслуговування 
будівлі з закладами громадського 

харчування, офісними та торговельними 
приміщеннями на бульв. Тараса 

Шевченка, 27 (літ. А) у Шевченківському 
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 159/159 від 18 вересня 2014 року
Відповідно до статей 9, 120, 127, 128, 186 Земельного кодексу України, статей 30, 50 Закону України «Про

землеустрій», законів України «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме�
жування земель державної та комунальної власності» та розглянувши проект землеустрою щодо відведен�
ня земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:88:194:0027) ãðîìàäÿíö³ Ìè-

õàéëîâ³é Çî¿ Ïåòð³âí³ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ áóä³âë³ ç çàêëàäàìè ãðîìàäñüêîãî

õàð÷óâàííÿ, îô³ñíèìè òà òîðãîâåëüíèìè ïðè-

ì³ùåííÿìè íà áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 27 (ë³ò.

À) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà

¹ ª-1211).

2. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó îö³í-

êó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:88:194:0027) íà áóëüâ. Òàðàñà

Øåâ÷åíêà, 27 (ë³ò. À) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà.

3. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

ðîçì³ð³ 2849757,00 ãðí (äâà ì³ëüéîíè â³ñ³ìñîò

ñîðîê äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò ï’ÿòäåñÿò ñ³ì ãðè-

âåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøî-

âî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 17.10.2013).

4. Ïðîäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìèõàéëîâ³é Çî¿ Ïåò-

ð³âí³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:88:194:0027)

ïëîùåþ 0,0564 ãà çà 2849757,00 ãðí (äâà ì³ëü-

éîíè â³ñ³ìñîò ñîðîê äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò ï’ÿò-

äåñÿò ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ ç çàêëàäàìè ãðî-

ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, îô³ñíèìè òà òîðãî-

âåëüíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà áóëüâ. Òàðàñà

Øåâ÷åíêà, 27 (ë³ò. À) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà.

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ãðîìàäÿíö³ Ìè-

õàéëîâ³é Çî¿ Ïåòð³âí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà áóëüâ.

Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 27 (ë³ò. À) ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

6. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè â

äâîòèæíåâèé òåðì³í íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè äëÿ

îôîðìëåííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:88:194:0027) ïëîùåþ 0,0564 ãà íà

áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 27 (ë³ò. À) ó Øåâ÷åí-

ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìî-

âàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

7. Ãðîìàäÿíö³ Ìèõàéëîâ³é Çî¿ Ïåòð³âí³:

7.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äîãîâ³ð

êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7.2. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü â³ä 28.08.2012 ¹ 1882) òà ³íø³

ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

04.02.2014 ¹ 6/10152 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà

íà 2014 ð³ê».

7.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 20.07.2012 ¹ 9368/0/18-3/19-12 òà â³ä

14.11.2012 ¹ 15056/0/18-3/09-12, Äåïàðòà-

ìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 22.01.2013

¹ 701/0/12/19-13, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ äåðæ-

ñàíåï³äñëóæáè ó ì. Êèºâ³ â³ä 06.11.2012 ¹ 1947,

Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-

ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä

07.11.2012 ¹ 05-08/7091, Ì³í³ñòåðñòâà êóëü-

òóðè Óêðà¿íè â³ä 15.11.2012 ¹ 784/10/61-12 òà

â³ä 15.11.2012 ¹ 770/10/61-12, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 14.11.2012 ¹ 05-

9288.

7.6. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8. Äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè âñòàíîâèòè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïåðåõîäèòü äî ïîêóïöÿ ï³ñ-

ëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êó-

ï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çà óìî-

âè ñïëàòè ïîêóïöåì ïîâíî¿ ö³íè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè, à òàêîæ ïåí³ (ó ðàç³ íàÿâíîñò³) â³äïî-

â³äíî äî óìîâ ïðîäàæó, çàòâåðäæåíèõ öèì

ð³øåííÿì.

9. Ïîïåðåäèòè ãðîìàäÿíêó Ìèõàéëîâó Çîþ

Ïåòð³âíó, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòà-

òåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про підтримку депутатських 
запитів органам 

та посадовим особам
Рішення Київської міської ради № 147/147 від 18 вересня 2014 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", частин сьомої та восьмої
статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 9 Регламенту Київської міської ради
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Ï³äòðèìàòè äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíåñåí³

äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà îãîëîøåí³ íà

ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè 18.09.2014,

çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ïîñàäîâèì îñîáàì òà îðãàíàì, ÿêèì íàïðàâëåíî

äåïóòàòñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó

â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì Êè¿âðàäè

ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ çàïèòó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè -

ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про внесення змін до персонального складу 

тимчасової робочої групи з актуалізації 
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Розпорядження № 858 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 11 лютого 2016 року № 70 "Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих
та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)", з метою актуалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та у зв'язку із кадровими
змінами:

Âíåñòè çì³íè äî ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó

òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç àêòóàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿

ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó, çàòâåðäæåíîãî

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 492,

âèêëàâøè éîãî ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова
В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

02.07.2016 ¹ 492

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

15.09.2016 ¹ 858 )

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
тимчасової робочої групи з актуалізації 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Ãóñîâñüêèé Ñåðã³é
Ìèõàéëîâè÷

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Äâîðí³êîâ Â³êòîð
Ìåòàëîâè÷

ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

Äåíèñåíêî Âîëîäèìèð
Ìèêîëàéîâè÷

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó – íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

Äðàæåíêî Àëåâòèíà
Ñåðã³¿âíà

ïðîâ³äíèé ³íæåíåð ³ç çâ'ÿçêó ç ãðîìàäñüê³ñòþ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
"Êè¿âïàñòðàíñ"

ªâòóøîê Ïàâëî
Âîëîäèìèðîâè÷

ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êðàéîâî¿ Óïðàâè Ñï³ëêè Óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³
â Óêðà¿í³ (çà çãîäîþ)

ªâ÷åíêî Îëåêñ³é Þð³éîâè÷ ðàäíèê Ì³í³ñòðà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè, êåðóþ÷èé
ïàðòíåð ÒÎÂ "Àðòá³ëä Õîòåë Ãðóï" (çà çãîäîþ)

²âàøíüîâà Ñâ³òëàíà
Âîëîäèìèð³âíà

çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè ²íñòèòóòó
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³
Áîðèñà Ãð³í÷åíêà

²ùåíêî Ìèõàéëî
Âîëîäèìèðîâè÷

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Êàë³í³÷åíêî Ìèõàéëî
Âîëîäèìèðîâè÷

ãîëîâà Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) (çà çãîäîþ)

Ê³ò³àøâ³ë³ Ñåðãî ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè (çà çãîäîþ)

Êîëîáîâà ßðîñëàâà
Âàëåð³¿âíà

äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì'¿, ä³òåé
òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êîíäðàøîâà Íàòàë³ÿ
Ìèõàéë³âíà

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó – íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ðåãóëÿòîðíî¿
ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó
ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êîïîòóí ²ðèíà Ìèêîëà¿âíà äèðåêòîð Áóäèíêó ñîö³àëüíîãî ï³êëóâàííÿ

Êîðåíü Îëåêñàíäð
Âàñèëüîâè÷

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êîñòåíêî Ëþäìèëà
Âàñèë³âíà

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Êðèâöîâà Íàòàë³ÿ
Îëåêñ³¿âíà

ô³íàíñîâèé äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Ì³æíàðîäíèé
àåðîïîðò "Êè¿â" (Æóëÿíè)

Êóð³ííèé Âîëîäèìèð
Ïåòðîâè÷

íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìîí³òîðèíãó âèêîíàííÿ áþäæåòó Äåïàðòàìåíòó
ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ë³áàíîâà Åëëà Ìàðëåí³âíà äèðåêòîð ²íñòèòóòó äåìîãðàô³¿ òà ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü ³ìåí³ Ì. Â. Ïòóõè
HAH Óêðà¿íè, àêàäåì³ê HAH Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Ìàéçåëü Ñåðã³é Ïåòðîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ìàëåæèê Îëåíà
Ìèêîëà¿âíà

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó – íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
åíåðãîçáåðåæåííÿ, ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó òà ó ñôåð³
ïèòíî¿ âîäè Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

Ìàëüîâàíèé Àíäð³é
Ìèêîëàéîâè÷

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó – íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿
òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà
çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ìåäÿíèé Íàçàð
Ëåîí³äîâè÷

äèðåêòîð ç³ ñòðàòåã³¿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ"
(çà çãîäîþ)

Ìåëüíè÷óê Ãðèãîð³é
Âàëåð³éîâè÷

ãîëîâà Ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Ðàäà ç óðáàí³ñòèêè Êèºâà" (çà çãîäîþ)

Íàçàðîâ Þð³é Ëåîí³äîâè÷ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà
çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Íàóìåíêî Äìèòðî
Âîëîäèìèðîâè÷

äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Ãðóïà âïðîâàäæåííÿ ïðîåêòó
ç åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ 
ì. Êèºâà" âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Íàóìóê Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì'¿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Îä³íöîâà Àëëà
Âîëîäèìèð³âíà

íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êîîðäèíàö³¿ ðåã³îíàëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè
Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Îìåëü÷åíêî Îëåêñàíäð
Îëåêñàíäðîâè÷

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Îíóôð³é÷óê Âàäèì
Ìèõàéëîâè÷

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Îñàä÷èé Îëåêñàíäð
Âîëîäèìèðîâè÷

ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà âèðîáíè÷îãî îá'ºäíàííÿ
"Êè¿âïðèëàä" (çà çãîäîþ)

Îñàä÷óê Àíäð³é Ïåòðîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Îñèïîâ Âàëåíòèí
Îëåêñàíäðîâè÷

çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ç åêñïëóàòàö³éíîãî óòðèìàííÿ,
ðîçâèòêó òà ôóíêö³îíóâàííÿ âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ êîìóíàëüíî¿
êîðïîðàö³¿ "Êè¿âàâòîäîð"

Ïàí³í ²ãîð Ìèêîëàéîâè÷  ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîãî òîâàðèñòâà "Äèíàìî" Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Ïàíòåëåºâ Ïåòðî
Îëåêñàíäðîâè÷

çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïë³ñ Ãåííàä³é
Âîëîäèìèðîâè÷

ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
ãîëîâà òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè

Ðåçí³êîâ Îëåêñ³é
Þð³éîâè÷

çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê
ãîëîâè òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè

Ãàëåíêî Îêñàíà
Ìèêîëà¿âíà

äèðåêòîð Êîìóíàëüíî¿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ óñòàíîâè "Íàóêîâî-äîñë³äíèé
³íñòèòóò ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà", ñåêðåòàð òèì÷àñîâî¿
ðîáî÷î¿ ãðóïè

Àíæèÿê Ñåðã³é
Ìèõàéëîâè÷

ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó – íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
ìèñòåöòâ òà êóëüòóðíî-îñâ³òí³õ çàêëàä³â Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

Áàãàí Àíàòîë³é
Îëåêñàíäðîâè÷

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó – íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïðîìèñëîâîñò³
òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó
ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Áàëèöüêà Îëüãà
Ñòàí³ñëàâ³âíà

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Áàíàñ Äìèòðî
Ìèêîëàéîâè÷

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Áåðäàíîâà Îëüãà
Âîëîäèìèð³âíà

äîöåíò êàôåäðè ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
òà óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Áåñïàëîâ Äìèòðî
Îëåêñàíäðîâè÷

äèðåêòîð TOB "À+Ñ Óêðà¿íà" (çà çãîäîþ)

Á³ãóí Â³êòîð Àíàòîë³éîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó – íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ
çà áóä³âíèöòâîì Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-
áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Áîãóí Îëåêñàíäð
Âîëîäèìèðîâè÷

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ
òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Áîíäàðåíêî Âîëîäèìèð
Âîëîäèìèðîâè÷

êåð³âíèê àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Âîéöåõ³âñüêèé Ìèõàéëî
Ôåäîðîâè÷

äèðåêòîð ²íñòèòóòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Êè¿âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà

Ãàïîíåíêî Â³êòîð³ÿ
Âàñèë³âíà

ãîëîâà Ïðîôåñ³éíî¿ ñï³ëêè ï³äïðèºìö³â òà íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³,
ñôåðè ïîñëóã òà ïðîìèñëîâîñò³ "ªäí³ñòü" (çà çãîäîþ)

Ãåºöü Âàëåð³é
Ìèõàéëîâè÷

äèðåêòîð Äåðæàâíî¿ óñòàíîâè "²íñòèòóò åêîíîì³êè òà ïðîãíîçóâàííÿ
HAH Óêðà¿íè", àêàäåì³ê HAH Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Ãåîðãå Êàòàð³íà êîíñóëüòàíò ç ïèòàíü ³íòåãðàö³¿ ºâðîïåéñüêèõ ïðàêòèê äî ïðîöåñó
ïëàíóâàííÿ ì³ñüêîãî ðîçâèòêó êîìóíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ "²íñòèòóòó
ãåíåðàëüíîãî ïëàíó" (çà çãîäîþ)

Ãëîáà Í³íà Ãðèãîð³âíà äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî
îáñëóãîâóâàííÿ

Ãëóõîâ Îëåêñàíäð
Äìèòðîâè÷

äîöåíò Íàö³îíàëüíîãî àâ³àö³éíîãî óí³âåðñèòåòó (çà çãîäîþ)

Ãðèí÷óê Íàòàë³ÿ
Ìèõàéë³âíà

çàñòóïíèê çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ, ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Ãð³íþê Â³êòîð
Ðîñòèñëàâîâè÷

ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿ ëåãêî¿ àòëåòèêè ì³ñòà Êèºâà (çà çãîäîþ)

Ãðóøêî Â³êòîð
Âàëåíòèíîâè÷

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Ãóä³ìîâ Ïàâëî
Âîëîäèìèðîâè÷

êóðàòîð àðò-öåíòðó Ïàâëà Ãóä³ìîâà "ß ãàëåðåÿ" (çà çãîäîþ)

Ãóçåíêî Òåòÿíà Àíäð³¿âíà çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó – íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíî¿
ïîë³òèêè òà êîìóí³êàö³¿ Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
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Ïåòðàâ÷óê Ëþäìèëà
Âîëîäèìèð³âíà

äèðåêòîð Ì³ñüêîãî íàóêîâîãî ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî öåíòðó ìåäè÷íî¿
ñòàòèñòèêè

Ïåòðåíêî ²ãîð
Ìèêîëàéîâè÷

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Êîìóíàëüíî¿ íàóêîâî- äîñë³äíî¿ óñòàíîâè "Íàóêîâî-
äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà"

Ïåòðîùóê ªâãåí
Âàñèëüîâè÷

ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ (çà çãîäîþ)

Ïåòðóê Â³êòîð
Áîðèñîâè÷

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó òåõíîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

Ïîâàëÿºâ Âëàäèñëàâ
²ãîðîâè÷

íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó â ñôåð³ åíåðãîåôåêòèâíîñò³
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Ãðóïà âïðîâàäæåííÿ ïðîåêòó ç åíåðãîçáåðåæåííÿ
â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì. Êèºâà" âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ïîâîðîçíèê Ìèêîëà
Þð³éîâè÷

çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïîääóáíè Àíäðå âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð ñòðóêòóðíîãî îñåðåäêó Í³ìåöüêî-Ïîëüñüêî-
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà â Óêðà¿í³ (çà çãîäîþ)

Ïîëÿõîâè÷ ßðîñëàâ
Ìèêîëàéîâè÷

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Óêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ òðàíñïîðòíîãî ïëàíóâàííÿ
òà ìîäåëþâàííÿ" (çà çãîäîþ)

Ïîïîâ Äåíèñ
Âÿ÷åñëàâîâè÷

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Ïîïîâà Ä³àíà Îëåã³âíà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ïðèíàäà Ñâ³òëàíà
²ãîð³âíà

äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ðîìàíåöü Ìèêîëà
Ïàâëîâè÷

äèðåêòîð ç ðîçâèòêó òà ³íâåñòèö³é Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
"ÑÒÅÊ" (çà çãîäîþ)

Ñàââ³í Ñåðã³é
Ñåðã³éîâè÷

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó -
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè ³ ô³íàíñ³â Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè,
ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñàâ÷óê Àíäð³é
Âîëîäèìèðîâè÷

êåðóþ÷èé ïàðòíåð "Øêîëè ïðîôåñ³éíîãî ðîñòó" (çà çãîäîþ)

Ñàãàéäàê ²ëëÿ
Âàäèìîâè÷

çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ñàëî Ìèêîëà
Ìèêîëàéîâè÷

çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ñëóæáè îðãàí³çàö³¿ ðóõó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
"Êè¿âïàñòðàíñ"

Ñâèñòóíîâ Îëåêñàíäð
Â³êòîðîâè÷

ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó - íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
ðåãóëþâàííÿ çàáóäîâè Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñâ³òëè÷íèé Îëåã
Ïåòðîâè÷

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó - íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
³íâåñòèö³éíî¿ òà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè
òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñåìåíîâà Êñåí³ÿ
Îëåêñàíäð³âíà

ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè (çà çãîäîþ)

Ñåðäþê Îëåíà
Ìèõàéë³âíà

ãîëîâà Ðàäè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà îõîðîíè
ïàì'ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè" (çà çãîäîþ)

Ñèðîòþê Þð³é
Ìèêîëàéîâè÷

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Ñê³á'ÿê Àíäð³é
Þë³àíîâè÷

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó - íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè
Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñîêóð Àë³íà Â³êòîð³âíà çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñïàñèáêî Îëåêñàíäð
Âàëåð³éîâè÷

çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ñòàðîâîéò Âîëîäèìèð
Ìèêîëàéîâè÷

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Ñòàðîñòåíêî Ãàííà
Â³êòîð³âíà

çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Òåñëåíêî Ïàâëî
Ïåòðîâè÷

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Òèùåíêî ²ãîð
Ìèõàéëîâè÷

àíàë³òèê äîñë³äíèöüêîãî öåíòðó CEDOS (çà çãîäîþ)

Òóð÷àê Äìèòðî
Âàñèëüîâè÷

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó - íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç îðãàí³çàö³¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ôåäîòîâ Êîñòÿíòèí
Ïàâëîâè÷

äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ô³äàíÿí Îëåíà
Ãðèãîð³âíà

äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ô³ëü Ðîìàí
Âîëîäèìèðîâè÷

äèðåêòîð äèðåêö³¿ ç óïðàâë³ííÿ ïðîåêòàìè òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî"

Ô³ùóê Àíäð³é
Â³êòîðîâè÷

äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

×åëîìá³òüêî Â³êòîð³ÿ
Þð³¿âíà

ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà
ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

×åðêàùèíà Ëþäìèëà
Áîðèñ³âíà

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

×îðíîãóá Íàòàë³ÿ
Ïåòð³âíà

ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Ïàðê Íàòàëêà" â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ (çà çãîäîþ)

×óºâ Îëåêñ³é
Âîëîäèìèðîâè÷

âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Ãðîìàäñüêî¿ ñï³ëêè "Óêðà¿íñüêà Á³çíåñ Àñîö³àö³ÿ"
(çà çãîäîþ)

Øàìðàé Íàòàë³ÿ
Âàñèë³âíà

äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó (Öåíòðó) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

Øìóëÿð Îëåã
Âàñèëüîâè÷

ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Øàïîâàë Àíàòîë³é
Àíàòîë³éîâè÷

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

ßñèíñüêèé Ãåîðã³é
²ãîðîâè÷

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про внесення змін до Положення про управління по роботі 
з персоналом апарату виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 923 від 27 вересня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та Типового положення про службу управління пер�
соналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної
служби від 03 березня 2016 року № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року
за № 438/28568:

Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî óïðàâë³ííÿ

ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) â³ä 27 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 294, âèêëàâ-

øè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
Голова 

В. Кличко

Çàòâåðäæåíî

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

27.04.2016 ¹ 294 

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 27.09.2016 ¹ 923

ПОЛОЖЕННЯ 
про управління по роботі з персоналом апарату виконавчого органу 
Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації)

². Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ

1. Óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïàðà-

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

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

ë³ — Óïðàâë³ííÿ) º ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì

àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿).

2. Óïðàâë³ííÿ ïðÿìî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ Êè-

¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà êåð³âíèêîâ³ àïàðà-

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

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

3. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Óïðàâë³ííÿ êåðóºòüñÿ

Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Êîäåêñîì çàêîí³â ïðî

ïðàöþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâ-

íó ñëóæáó» òà ³íøèìè çàêîíàìè Óêðà¿íè, ì³æíà-

ðîäíèìè äîãîâîðàìè, çãîäà íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü

ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, ïîñòà-

íîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðå-

çèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà

Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåð-

æàâíî¿ ñëóæáè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-

ëîâè, ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Òèïîâèì ïîëîæåííÿì ïðî

ñëóæáó óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì äåðæàâíîãî îð-

ãàíó, ³íøèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè òà öèì Ïî-

ëîæåííÿì.

Ó ïèòàííÿõ îðãàí³çàö³¿ ³ çàñòîñóâàííÿ ìåòî-

äèêè ïðîâåäåííÿ êàäðîâî¿ ðîáîòè, äåðæàâíî¿

ñëóæáè òà ïðîâåäåííÿ ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè ïî íà-

ãîðîäæåííþ Óïðàâë³ííÿ êåðóºòüñÿ òàêîæ â³ä-

ïîâ³äíèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè Íàö³îíàëüíîãî àãåíò-

ñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ñëóæáè, Ì³í³ñ-

òåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåð-

ñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà-

¿íè ³ Äåïàðòàìåíòó äåðæàâíèõ íàãîðîä Àäì³í³ñ-

òðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

4. Ïîëîæåííÿ ïðî Óïðàâë³ííÿ ðîçðîáëÿºòü-

ñÿ íà îñíîâ³ Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ ïðî ñëóæáó

óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì äåðæàâíîãî îðãàíó, çà-

òâåðäæåíîãî íàêàçîì Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà

Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ñëóæáè â³ä 03 áå-

ðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 47, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³-

í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 23 áåðåçíÿ 2016 ðî-

êó çà ¹ 438/28568.

Ïîëîæåííÿ ïðî Óïðàâë³ííÿ, éîãî ñòðóêòóðà

òà âíåñåííÿ çì³í äî íèõ çàòâåðäæóþòüñÿ ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿). ×èñåëüí³ñòü Óïðàâë³ííÿ çàòâåðäæóº-

òüñÿ íàêàçîì êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Óïðàâë³ííÿ ìàº ñâîþ ïå÷àòêó (íåãåðáîâó)

³ç â³äòâîðåííÿì íàçâè Óïðàâë³ííÿ òà øòàìïè

âñòàíîâëåíîãî çðàçêà.

6. Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ Óïðàâë³ííÿ çä³éñíþ-

þòüñÿ çà ðàõóíîê âèäàòê³â áþäæåòó, ïåðåäáà-

÷åíèõ äëÿ óòðèìàííÿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

II. Îñíîâí³ çàâäàííÿ, ôóíêö³¿ òà ïðàâà Óïðàâ-

ë³ííÿ

1. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Óïðàâë³ííÿ º:

1) ðåàë³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ç ïèòàíü

óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì òà íàãîðîä ó âèêîíàâ-

÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é

ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿);

2) çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíåííÿ Êè¿âñüêèì ì³ñü-

êèì ãîëîâîþ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ç ïèòàíü óïðàâ-

ë³ííÿ ïåðñîíàëîì;

3) çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³éíîãî ðîçâèòêó âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

4) äîá³ð ïåðñîíàëó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿), çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ó êâàë³ô³-

êîâàíèõ êàäðàõ òà ¿õ åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ;

5) ïðîãíîçóâàííÿ ðîçâèòêó ïåðñîíàëó, çàîõî-

÷åííÿ ïðàö³âíèê³â äî ñëóæáîâî¿ êàð’ºðè, ï³äâè-

ùåííÿ ð³âíÿ ¿õ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíö³¿;

6) çä³éñíåííÿ àíàë³òè÷íî¿ òà îðãàí³çàö³éíî¿

ðîáîòè ç êàäðîâîãî ìåíåäæìåíòó;

7) îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íå êåð³âíèöòâî òà

êîíòðîëü çà ðîáîòîþ ç ïåðñîíàëîì ó ñòðóêòóð-

íèõ ï³äðîçä³ëàõ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) òà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ

àäì³í³ñòðàö³ÿõ;

8) äîêóìåíòàëüíå îôîðìëåííÿ âñòóïó íà äåð-

æàâíó ñëóæáó, ¿¿ ïðîõîäæåííÿ òà ïðèïèíåííÿ;

9) îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ùîäî íåìàòåð³àëüíî-

ãî ñòèìóëþâàííÿ ïåðñîíàëó âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Óïðàâë³ííÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà

íüîãî çàâäàíü:

1) çàáåçïå÷óº ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òè-

êè ó ñôåð³ äåðæàâíî¿ ñëóæáè, ç ïèòàíü óïðàâ-

ë³ííÿ ïåðñîíàëîì òà íàãîðîä ó âèêîíàâ÷îìó îð-

ãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êè-
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ºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, íà ï³äïðèºìñòâàõ,

â óñòàíîâàõ ³ îðãàí³çàö³ÿõ, ùî íàëåæàòü äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà, ³ ðàçîì ç íèìè óçàãàëüíþº ïðàê-

òèêó ðîáîòè ó çàçíà÷åí³é ñôåð³;

2) ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ áåðå ó÷àñòü ó

ðîçðîáëåíí³ ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñòðóêòóðè òà øòàòíîãî ðîç-

ïèñó àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿);

3) ðîçðîáëÿº ³ áåðå ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ ïðî-

åêò³â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ùî ñòîñóþ-

òüñÿ ïèòàíü óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì, òðóäîâèõ

â³äíîñèí òà äåðæàâíî¿ ñëóæáè;

4) âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó

ãîëîâ³ ç ïèòàíü óäîñêîíàëåííÿ óïðàâë³ííÿ ïåð-

ñîíàëîì òà êàäðîâîãî ìåíåäæìåíòó;

5) çä³éñíþº àíàë³òè÷íî-êîíñóëüòàòèâíå çà-

áåçïå÷åííÿ ðîáîòè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-

âè ç ïèòàíü óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì;

6) êîíòðîëþº ðîçðîáëåííÿ ïîñàäîâèõ ³íñò-

ðóêö³é äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â àïàðàòó âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÿê³ çàòâåðäæóº

êåð³âíèê àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿), à òàêîæ ïåðåãëÿäàº ¿õ íà â³äïîâ³äí³ñòü

âñòàíîâëåíèì çàêîíîäàâñòâîì âèìîãàì;

7) íàäàº ìåòîäè÷íó äîïîìîãó ï³ä ÷àñ ðîçðîá-

ëåííÿ ïîëîæåíü ïðî ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè àïà-

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

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

8) ïðîâîäèòü ðîáîòó ùîäî ñòâîðåííÿ ñïðè-

ÿòëèâîãî îðãàí³çàö³éíîãî òà ïñèõîëîã³÷íîãî êë³-

ìàòó, ôîðìóâàííÿ êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè ó êî-

ëåêòèâ³ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿), ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é;

9) âèâ÷àº ïîòðåáó â ïåðñîíàë³ íà âàêàíòí³ ïî-

ñàäè â àïàðàò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) òà âíîñèòü â³äïîâ³äí³ ïðîïîçèö³¿ Êè-

¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³;

10) ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâ-

ñòâîì, ïðèéìàº äîêóìåíòè â³ä êàíäèäàò³â íà

ïîñàäó êàòåãîð³¿ «À», ïåðåâ³ðÿº íà â³äïîâ³äí³ñòü

âñòàíîâëåíèì çàêîíîì âèìîãàì, ïåðåäàº äî

Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü âèùîãî êîðïóñó äåðæàâíî¿ ñëóæ-

áè òà ïîâ³äîìëÿº êàíäèäàò³â ïðî ðåçóëüòàòè òà-

êî¿ ïåðåâ³ðêè;

11) ïðèéìàº äîêóìåíòè â³ä êàíäèäàò³â íà çàé-

íÿòòÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæáè êàòå-

ãîð³é «Á» òà «Â», ïðîâîäèòü ïåðåâ³ðêó äîêóìåí-

ò³â, ïîäàíèõ êàíäèäàòàìè, íà â³äïîâ³äí³ñòü âñòà-

íîâëåíèì çàêîíîì âèìîãàì, ïîâ³äîìëÿº êàí-

äèäàò³â ïðî ðåçóëüòàòè òàêî¿ ïåðåâ³ðêè òà ïî-

äàº ¿õ íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿, çä³éñíþº

³íø³ çàõîäè ùîäî îðãàí³çàö³¿ êîíêóðñíîãî â³ä-

áîðó;

12) ðîçðîáëÿº ñïåö³àëüí³ âèìîãè äî îñ³á, ÿê³

ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæ-

áè êàòåãîð³é «Á» ³ «Â»;

13) íàäñèëàº êàíäèäàòàì íà çàéíÿòòÿ âàêàíò-

íèõ ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæáè êàòåãîð³é «Á» òà

«Â» ïèñüìîâ³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðåçóëüòàòè êîí-

êóðñó;

14) çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-

âè ïåðåâ³ðÿº äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà

ïðî ïðàöþ òà äåðæàâíó ñëóæáó, ïðàâèë âíóò-

ð³øíüîãî ñëóæáîâîãî ðîçïîðÿäêó ó âèêîíàâ÷î-

ìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñü-

ê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿);

15) ðàçîì ç ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³-

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

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

â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ áåðå ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ ïî-

ëîæåíü ïðî ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè;

îïðàöüîâóº øòàòíèé ðîçïèñ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

ñï³ëüíî ç áóõãàëòåðñüêîþ ñëóæáîþ îðãàí³çî-

âóº ðîáîòó ùîäî ìîòèâàö³¿ ïåðñîíàëó àïàðàòó

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

çàáåçïå÷óº ïëàíóâàííÿ ñëóæáîâî¿ êàð’ºðè,

ïëàíîì³ðíå çàì³ùåííÿ ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæ-

áè ï³äãîòîâëåíèìè ôàõ³âöÿìè çã³äíî ç âèìîãà-

ìè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ òà ñòèìóëþº

ïðîñóâàííÿ ïî ñëóæá³ ç óðàõóâàííÿì ïðîôåñ³é-

íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ òà ñóìë³ííîãî âèêîíàííÿ

ñâî¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â;

îðãàí³çîâóº ðîáîòó ùîäî ñòàæóâàííÿ äåð-

æàâíèõ ñëóæáîâö³â òà ìîëîä³;

16) îðãàí³çîâóº ïðîâåäåííÿ âíóòð³øí³õ íà-

â÷àíü äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â àïàðàòó âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

17) çä³éñíþº ïëàíóâàííÿ ïðîôåñ³éíîãî íà-

â÷àííÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

18) óçàãàëüíþº ïîòðåáè äåðæàâíèõ ñëóæáîâ-

ö³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ï³ä-

ãîòîâö³, ñïåö³àë³çàö³¿ òà ï³äâèùåíí³ êâàë³ô³êà-

ö³¿ ³ âíîñèòü â³äïîâ³äí³ ïðîïîçèö³¿ Êè¿âñüêîìó

ì³ñüêîìó ãîëîâ³;

19) óçàãàëüíþº ïîòðåáè äåðæàâíèõ ñëóæáîâ-

ö³â ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-

òðàö³é ó ï³äãîòîâö³, ñïåö³àë³çàö³¿ òà ï³äâèùåíí³

êâàë³ô³êàö³¿;

20) ðàçîì ³ç äåðæàâíèì ñëóæáîâöåì ñêëàäàº

³íäèâ³äóàëüíó ïðîãðàìó ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïðî-

ôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ çà ðåçóëüòàòàìè îö³íþ-

âàííÿ éîãî ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³;

21) âåäå âñòàíîâëåíó çâ³òíî-îáë³êîâó äîêó-

ìåíòàö³þ, ãîòóº äåðæàâíó ñòàòèñòè÷íó çâ³òí³ñòü

ç êàäðîâèõ ïèòàíü;

22) àíàë³çóº ê³ëüê³ñíèé òà ÿê³ñíèé ñêëàä äåð-

æàâíèõ ñëóæáîâö³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) òà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íèõ àäì³í³ñòðàö³é;

23) íàäàº êîíñóëüòàòèâíó äîïîìîãó ç ïèòàíü

óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì êåð³âíèêàì ñòðóêòóð-

íèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿);

24) çä³éñíþº ìåòîäè÷íå êåð³âíèöòâî ðîáî-

òîþ ñëóæá óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì ñòðóêòóðíèõ

ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) òà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àä-

ì³í³ñòðàö³é;

26) îá÷èñëþº ñòàæ ðîáîòè òà äåðæàâíî¿ ñëóæ-

áè;

27) çä³éñíþº êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì çà-

êîíîäàâñòâà ïðî äåðæàâíó ñëóæáó, ïðî ïðàöþ

òà ñòàíîì óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì ó âèêîíàâ÷î-

ìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñü-

ê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) òà ðàéîííèõ â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, à òàêîæ êîí-

òðîëü çà äîòðèìàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðà-

öþ íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ³ îðãàí³çàö³-

ÿõ, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;

28) ðîçãëÿäàº ïðîïîçèö³¿ òà ãîòóº äîêóìåíòè

ùîäî çàîõî÷åííÿ òà íàãîðîäæåííÿ ïåðñîíàëó àïà-

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

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

äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè, â³äîì÷èìè çàîõî÷ó-

âàëüíèìè â³äçíàêàìè, âåäå â³äïîâ³äíèé îáë³ê;

29) ðîçãëÿäàº ìàòåð³àëè ùîäî íàãîðîäæåí-

íÿ äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè Óêðà¿íè, Ïî÷åñíè-

ìè ãðàìîòàìè ³ Ãðàìîòàìè Âåðõîâíî¿ ðàäè Óêðà-

¿íè, Ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â

Óêðà¿íè òà Ïîäÿêàìè Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè,

çàîõî÷óâàëüíèìè â³äçíàêàìè Êè¿âñüêîãî ì³ñü-

êîãî ãîëîâè òà Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çä³éñíþº îð-

ãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè êîì³ñ³¿ ç ðîç-

ãëÿäó ìàòåð³àë³â ïî íàãîðîäæåííþ, ãîòóº êëîïî-

òàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ, îðãàí³çîâóº ¿õ âðó÷åí-

íÿ, âèäàº äóáë³êàòè âòðà÷åíèõ íàãîðîä òà äî-

êóìåíò³â äî íèõ, ïðîâîäèòü ³íøó ðîáîòó, ïî-

â’ÿçàíó ç äîòðèìàííÿì íàãîðîäíîãî çàêîíî-

äàâñòâà;

30) âèâ÷àº òà óçàãàëüíþº äîñâ³ä íàãîðîäíî¿

ðîáîòè òà ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿ ùîäî ¿¿ âäîñêî-

íàëåííÿ;

31) îðãàí³çîâóº ñêëàäåííÿ Ïðèñÿãè äåðæàâ-

íîãî ñëóæáîâöÿ îñîáîþ, ÿêà âïåðøå âñòóïàº íà

äåðæàâíó ñëóæáó, îôîðìëÿº äîêóìåíòè ïðî ïðè-

ñâîºííÿ â³äïîâ³äíèõ ðàíã³â äåðæàâíèì ñëóæ-

áîâöÿì, âíîñèòü ïðî öå çàïèñè äî òðóäîâèõ êíè-

æîê;

32) îçíàéîìëþº äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â àïà-

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

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

ç Ïðàâèëàìè âíóòð³øíüîãî ñëóæáîâîãî ðîçïî-

ðÿäêó àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿), ïîñàäîâèìè ³íñòðóêö³ÿìè òà ³íøèìè

äîêóìåíòàìè ç ïðîñòàâëåííÿì íèìè ï³äïèñ³â

òà äàòè îçíàéîìëåííÿ;

33) îôîðìëÿº ³ âèäàº äåðæàâíîìó ñëóæáîâ-

öþ ñëóæáîâå ïîñâ³ä÷åííÿ;

34) çàáåçïå÷óº ï³äãîòîâêó ìàòåð³àë³â ùîäî

ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäè òà çâ³ëüíåííÿ ïåðñîíà-

ëó àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿), êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ¿õ çà-

ñòóïíèê³â, êåð³âíèöòâà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà êåð³âíèê³â ¿õ ñòðóê-

òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, à òàêîæ êåð³âíèê³â ï³äïðè-

ºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî íàëåæàòü äî

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà;

35) çä³éñíþº îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè ùîäî ïîãî-

äæåííÿ ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäè òà çâ³ëüíåííÿ ç

ïîñàä êåð³âíèê³â òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â ì³-

í³ñòåðñòâ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ-

÷î¿ âëàäè òà êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, ùî íàëåæàòü

äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ì³í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ öåí-

òðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè;

36) çä³éñíþº êîíòðîëü çà âñòàíîâëåííÿì íàä-

áàâîê çà âèñëóãó ðîê³â;

37) ôîðìóº ãðàô³êè â³äïóñòîê Êè¿âñüêîãî ì³ñü-

êîãî ãîëîâè, ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóï-

íèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿, êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïåðñî-

íàëó àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) òà ãîë³â ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ

àäì³í³ñòðàö³é; ãîòóº ïðîåêòè àêò³â ùîäî íàäàí-

íÿ â³äïóñòîê ïåðñîíàëó, êîíòðîëþº ¿õ ïîäàííÿ

òà âåäå îáë³ê;

38) çä³éñíþº ðîáîòó, ïîâ’ÿçàíó ç çàïîâíåí-

íÿì, îáë³êîì ³ çáåð³ãàííÿì òðóäîâèõ êíèæîê òà

îñîáîâèõ ñïðàâ (îñîáîâèõ êàðòîê) ïåðñîíàëó;

39) îôîðìëÿº ³ âèäàº äîâ³äêè ç ì³ñöÿ ðîáî-

òè ïðàö³âíèêà;

40) îïðàöüîâóº ëèñòêè òèì÷àñîâî¿ íåïðàöå-

çäàòíîñò³;

41) ó ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ãîòóº ðîçïîðÿä÷³ äî-

êóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ ïåðñîíàëó âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

42) âåäå òàáåëüíèé îáë³ê âèõîäó íà ðîáîòó

ïðàö³âíèê³â àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿);

43) ãîòóº â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ äîêóìåíòè ùî-

äî ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é ïåðñîíàëó àïàðàòó âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

44) çàáåçïå÷óº âèäà÷ó ó âñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó çâ³ëüíåí³é îñîá³ êîï³¿ àêòà ïðî çâ³ëüíåí-

íÿ, íàëåæíî îôîðìëåíî¿ òðóäîâî¿ êíèæêè;

45) ó ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïðîâîäèòü ðàçîì ç

³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðîáîòó ùîäî óêëà-

äåííÿ, ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ä³¿, ðîç³ðâàííÿ êîí-

òðàêò³â ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà

îðãàí³çàö³é, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, à òà-

êîæ áåðå ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ çàõîä³â ç ïåðåâ³ð-

êè âèêîíàííÿ óìîâ êîíòðàêò³â ó ïîðÿäêó, âñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì;

46) çä³éñíþº îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè ùîäî ñâîº-

÷àñíîãî ïîäàííÿ äåðæàâíèìè ñëóæáîâöÿìè â³-

äîìîñòåé ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáî-

â’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà ìèíóëèé ð³ê

äî Óïðàâë³ííÿ ùîäî ñåáå ³ ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì’¿ (äå-

êëàðóâàííÿ äîõîä³â);

47) çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ïðîâåäåííÿ ñïå-

ö³àëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ùîäî îñ³á, ÿê³ ïðåòåíäóþòü

íà çàéíÿòòÿ ïîñàä ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é

àäì³í³ñòðàö³¿), òà çáåð³ãàº ìàòåð³àëè ïðî ïðî-

âåäåííÿ òà ðåçóëüòàòè ñïåö³àëüíî¿ ïåðåâ³ðêè

â³äîìîñòåé â îñîáîâèõ ñïðàâàõ ïåðñîíàëó;

48) çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ïðîâåäåííÿ ïå-

ðåâ³ðêè äîñòîâ³ðíîñò³ â³äîìîñòåé ùîäî çàñòî-

ñóâàííÿ çàáîðîí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíàìè òðå-

òüîþ ³ ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

î÷èùåííÿ âëàäè», ãîòóº äîâ³äêó ïðî ¿¿ ðåçóëü-

òàòè;

49) çä³éñíþº ìåòîäè÷íå êåð³âíèöòâî ðîáî-

òîþ ñëóæá óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì ñòðóêòóðíèõ

ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³-

í³ñòðàö³é, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é,

ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, â ïèòàíí³ áðîíþ-

âàííÿ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ;

50) ðîçãëÿäàº çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, ï³äïðè-

ºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ïîñàäîâèõ îñ³á,

çàïèòè òà çâåðíåííÿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â òà äå-

ïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çàïèòè íà ³íôîð-

ìàö³þ ç ïèòàíü óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì;

51) çä³éñíþº îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ïðî-

âåäåííÿ ùîð³÷íîãî îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ñëóæ-

áîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ êîí-

òðîëþº ïðîâåäåííÿ ö³º¿ ðîáîòè ó ðàéîííèõ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ;

52) ðàçîì ç³ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè àïà-

ðàòó òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) ðîçðîáëÿº ïåðñïåêòèâí³ òà ð³÷í³ ïëàíè ðîáî-

òè ç ïåðñîíàëîì;

53) çä³éñíþº âåäåííÿ êîìï’þòåðíîãî îáë³êó

åëåêòðîííèõ êàðòîê äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â àïà-

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

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

54) êîîðäèíóº ä³ÿëüí³ñòü êîìóíàëüíîãî íà-

â÷àëüíîãî çàêëàäó «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð

ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâà-

ë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè,

îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, êåð³âíèê³â

äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çà-

ö³é», ðàçîì ç íèì ãîòóº ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè ç

ïèòàíü êàäðîâî¿ ðîáîòè òà äåðæàâíî¿ ñëóæáè;

55) ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ çä³éñíþº çàõî-

äè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè,

îôîðìëÿº äîêóìåíòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîâåäåííÿì

ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà çàñòîñóâàííÿì

çàõîä³â äèñöèïë³íàðíîãî âïëèâó;

56) îðãàí³çîâóº íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â ñëóæá

óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà ñòðóêòóðíèõ ï³äðîç-

ä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

57) çä³éñíþº îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè ùîäî ïðî-

âåäåííÿ ïåðøîãî òà äðóãîãî òóðó Âñåóêðà¿í-

ñüêîãî êîíêóðñó «Êðàùèé äåðæàâíèé ñëóæáî-

âåöü»;

58) ïðîâîäèòü ³íøó ðîáîòó, ïîâ’ÿçàíó ³ç çà-

ñòîñóâàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, äåð-

æàâíó ñëóæáó òà íàãîðîäè.

3. Óïðàâë³ííÿ ìàº ïðàâî:

1) ñï³ëüíî ç ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³-

ëàìè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) ïåðåâ³ðÿòè ³ êîíòðîëþâàòè äîòðèìàííÿ

Ïðàâèë âíóòð³øíüîãî ñëóæáîâîãî ðîçïîðÿäêó

â àïàðàò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿);

2) ïåðåâ³ðÿòè ³ êîíòðîëþâàòè äîòðèìàííÿ âè-

ìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, äåðæàâíó ñëóæ-

áó òà íàãîðîäè â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), â ðàéîííèõ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, ï³äïðè-

ºìñòâàõ, óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ, ùî íàëå-

æàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;

3) âçàºìîä³ÿòè ç ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîí-

íèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³-

ÿìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çà-

ö³ÿìè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, äåðæàâ-

íèìè îðãàíàìè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ ç ïèòàíü, ùî òà íàëåæàòü äî éîãî

êîìïåòåíö³¿;

4) îäåðæóâàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä ïî-

ñàäîâèõ îñ³á òà ³íøîãî ïåðñîíàëó âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), îðãàí³â ì³ñöåâîãî

ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îð-
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ãàí³çàö³é, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ðàéîí-

íèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ³í-

ôîðìàö³þ, ìàòåð³àëè òà ïîÿñíåííÿ (ó òîìó ÷èñ-

ë³ ïèñüìîâ³), íåîáõ³äí³ äëÿ çä³éñíåííÿ ïîêëà-

äåíèõ íà Óïðàâë³ííÿ çàâäàíü;

5) áðàòè ó÷àñòü ó êîíôåðåíö³ÿõ, ñåì³íàðàõ,

íàðàäàõ òà ³íøèõ çàõîäàõ ç ïèòàíü óïðàâë³ííÿ

ïåðñîíàëîì òà îðãàí³çàö³éíîãî ðîçâèòêó, ùî

ïðîâîäÿòüñÿ ó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, ñêëèêàòè

íàðàäè, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Óïðàâë³í-

íÿ;

6) íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ô³çè÷íèõ

îñ³á â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü çà-

õèñòó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ äëÿ âèêîíàííÿ ïî-

êëàäåíèõ íà íüîãî ïîâíîâàæåíü;

7) çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-

âè ïðåäñòàâëÿòè âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³-

í³ñòðàö³þ) â ³íøèõ îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îð-

ãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºì-

ñòâàõ, óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ ç ïèòàíü, ùî

íàëåæàòü äî ¿¿ êîìïåòåíö³¿.

4. Ïîêëàäåííÿ íà Óïðàâë³ííÿ îáîâ’ÿçê³â, íå

ïåðåäáà÷åíèõ öèì Ïîëîæåííÿì, ³ òàêèõ, ùî íå

ñòîñóþòüñÿ ïèòàíü óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì, îð-

ãàí³çàö³éíîãî ðîçâèòêó, äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà

íàãîðîä, íå äîïóñêàºòüñÿ.

III. Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ

1. Óïðàâë³ííÿ î÷îëþº íà÷àëüíèê.

2. Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ïðèçíà÷àºòüñÿ íà

ïîñàäó òà çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè Êè¿âñüêèì ì³ñü-

êèì ãîëîâîþ çà íàÿâíîñò³ âèñíîâêó Íàö³îíàëü-

íîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ñëóæ-

áè.

3. Íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ïðèçíà-

÷àºòüñÿ îñîáà, ÿêà ìàº âèùó îñâ³òó çà îñâ³ò-

íüî — êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà òà ñòàæ

ðîáîòè çà ôàõîì íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ äåðæàâ-

íî¿ ñëóæáè íå ìåíø ÿê òðè ðîêè àáî ìàº ïðàê-

òè÷íèé äîñâ³ä ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ â ³í-

øèõ ñôåðàõ íå ìåíø ÿê ï’ÿòü ðîê³â.

4. Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ:

1) îðãàí³çîâóº ïëàíóâàííÿ ðîáîòè Óïðàâë³í-

íÿ â àïàðàò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) òà çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà

íüîãî çàâäàíü ³ ôóíêö³é;

2) çàáåçïå÷óº ïëàíóâàííÿ ñëóæáîâî¿ êàð’ºðè

äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â;

3) çàáåçïå÷óº ïëàíóâàííÿ íàâ÷àííÿ ïåðñî-

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

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

4) âíîñèòü êåð³âíèêó àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîïîçèö³¿ ùîäî øòàò-

íî¿ ÷èñåëüíîñò³, ñòðóêòóðè òà øòàòíîãî ðîçïè-

ñó àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿), ïðèçíà÷åííÿ, çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè, çàîõî-

÷åííÿ òà ïðèòÿãíåííÿ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïî-

â³äàëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

5) âèçíà÷àº ðîçïîä³ë îáîâ’ÿçê³â ì³æ ïðàö³â-

íèêàìè Óïðàâë³ííÿ, êîîðäèíóº òà êîíòðîëþº ¿õ

ä³ÿëüí³ñòü;

6) îðãàí³çîâóº òà ñêëèêàº íàðàäè ç ïèòàíü,

ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Óïðàâë³ííÿ;

7) ï³äïèñóº àêò ïåðåäà÷³ ñïðàâ ³ ìàéíà, ó ðà-

ç³ çâ³ëüíåííÿ äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ ç ïîñàäè ÷è

ïåðåâåäåííÿ íà ³íøó ïîñàäó, ðàçîì ç óïîâíî-

âàæåíîþ îñîáîþ òà äåðæàâíèì ñëóæáîâöåì,

ÿêèé çâ³ëüíÿºòüñÿ;

8) çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ äîðó÷åíü Êè¿âñüêî-

ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïåðñïåêòèâ-

íèõ ³ ïîòî÷íèõ ïëàí³â ä³ÿëüíîñò³ Óïðàâë³ííÿ;

9) âíîñèòü íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-

ëîâè òà êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîåêòè ðîçïîðÿä÷èõ äî-

êóìåíò³â ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿

Óïðàâë³ííÿ;

10) êîîðäèíóº ä³ÿëüí³ñòü ñëóæá óïðàâë³ííÿ

ïåðñîíàëîì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ï³äïðè-

ºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî íàëåæàòü äî

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà;

11) çàáåçïå÷óº äîòðèìàííÿ ïðàö³âíèêàìè

Óïðàâë³ííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåð-

æàâíî¿ ñëóæáè, ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñà-

ìîâðÿäóâàííÿ òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿. Êîíòðî-

ëþº ñòàí âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè;

12) ïîäàº çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì ïðîïîçè-

ö³¿ êåð³âíèêó àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî ïðèçíà÷åííÿ, çâ³ëüíåííÿ ç

ïîñàä òà ïåðåì³ùåííÿ ïðàö³âíèê³â Óïðàâë³ííÿ,

ñâîº÷àñíîãî çàì³ùåííÿ âàêàíñ³é, çàîõî÷åííÿ

òà íàêëàäåííÿ ñòÿãíåíü. Âèçíà÷àº çàâäàííÿ ³

ðîçïîä³ëÿº îáîâ’ÿçêè ì³æ ïðàö³âíèêàìè Óïðàâ-

ë³ííÿ, çàáåçïå÷óº ï³äâèùåííÿ ¿õ êâàë³ô³êàö³¿;

13) ãîòóº ³ ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó ïîëîæåííÿ ïðî Óïðàâë³ííÿ òà

éîãî ñòðóêòóðó, âíåñåííÿ çì³í äî íèõ, ïîëîæåí-

íÿ ïðî ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè Óïðàâë³ííÿ òà ïî-

ñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ éîãî ïðàö³âíèê³â;

14) çä³éñíþº ³íø³ ôóíêö³¿, ïåðåäáà÷åí³ çàêî-

íîäàâñòâîì. 

5. Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ìàº çàñòóïíèê³â.

Ïðàö³âíèêè Óïðàâë³ííÿ ïðèçíà÷àþòüñÿ íà ïî-

ñàäè òà çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïîñàä Êè¿âñüêèì ì³ñü-

êèì ãîëîâîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Íà ïîñàäè ïðàö³âíèê³â Óïðàâë³ííÿ ïðèçíà÷àþ-

òüñÿ îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì, âñòàíîâ-

ëåíèì Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó».

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін 
до Тарифів та структури тарифів на послуги 

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 
які надаються житлово"будівельними кооперативами, 

об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, 
іншими балансоутримувачами жилих будинків, 

уповноваженими ними особами 
або управителями жилих будинків по кожному будинку 

окремо
Розпорядження № 909 від 26 вересня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самовряду"
вання в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово"комунальні послуги», по"
станови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до фор"
мування тарифів на житлово"комунальні послуги», з метою упорядкування тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій:

Óíåñòè äî Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà

ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðè-

áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ æèòëîâî-

áóä³âåëüíèìè êîîïåðàòèâàìè, îá’ºäíàííÿìè

ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ³í-

øèìè áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè æèëèõ áóäèíê³â,

óïîâíîâàæåíèìè íèìè îñîáàìè àáî óïðàâèòå-

ëÿìè æèëèõ áóäèíê³â ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðå-

ìî, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011

ðîêó ¹ 1047, òàê³ çì³íè:

ïîçèö³¿ N¹ 3-4 ðîçä³ëó «Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí»

âèêëþ÷èòè;

ïîçèö³¿ ¹¹ 23, 25, 27-29, 31-32 ðîçä³ëó «Äàð-

íèöüêèé ðàéîí» âèêëþ÷èòè.

Голова В. Кличко

Про надання Київському національному університету 
імені Тараса Шевченка у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
гуртожитку на вул. Літній, 25 у Печерському районі

Розпорядження № 903 від 26 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 звернення Київсько"
го на ціонального університету імені Тараса Шевченка від 18 листопада 2015 року № 059/463 та враховуючи,
що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного ка"
дастру про земельну ділянку від 09 грудня 2015 року № НВ"8000239292015), право державної власності на неї
зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка з Державно"
го реєстру речових прав на нерухоме майно від 21 квітня 2016 року № 57880178), в межах функцій місцевого
органу виконавчої влади:

1. Ïðèïèíèòè Êè¿âñüêîìó ãåîëîãîðîçâ³äó-

âàëüíîìó òåõí³êóìó ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äåðæàâíî¿ âëàñíî-

ñò³ ïëîùåþ 0,2219 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:033:0004) íà âóë. Ë³òí³é, 25 ó

Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³, íàäàíîþ äëÿ åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãóðòîæèòêó íà ï³äñòàâ³

ïóíêòó 37 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10

ëèïíÿ 2003 ðîêó ¹ 638/798 «Ïðî íàäàííÿ ³ âè-

ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðà-

âà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ», ïðàâî êîðèñòóâàí-

íÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðà-

âî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ, çàðåºñ-

òðîâàíèì ó Êíèç³ çàïèñ³â ðåºñòðàö³¿ äåðæàâíèõ

àêò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ òà íà ïðàâî

ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ, äîãîâîð³â

îðåíäè çåìë³ 15 áåðåçíÿ 2005 ðîêó çà ¹ 02-9-

00023, ó çâ’ÿçêó ç ïðèïèíåííÿì Êè¿âñüêîãî ãåî-

ëîãîðîçâ³äóâàëüíîãî òåõí³êóìó (íàêàç Ì³í³ñòåð-

ñòâà îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè â³ä

05 æîâòíÿ 2012 ðîêó ¹ 1075 «Ïðî ïðèïèíåííÿ

Êè¿âñüêîãî ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíîãî òåõí³êóìó»)

òà â³äíåñòè çàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî çå-

ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè.

2. Íàäàòè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåð-

ñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà çà óìîâè âèêî-

íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ â ïîñò³é-

íå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,2219 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:033:0004) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ ãóðòîæèòêó íà âóë. Ë³òí³é, 25 ó

Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ³ç çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñ-

íîñò³ çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðî-

ìàäñüêî¿ çàáóäîâè ó çâ’ÿçêó ç çàêð³ïëåííÿì íà

ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ íåðóõîìîãî ìàé-

íà (íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

â³ä 17 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 1314 «Ïðî çàêð³ï-

ëåííÿ äåðæàâíîãî ìàéíà çà Êè¿âñüêèì íàö³î-

íàëüíèì óí³âåðñèòåòîì ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åí-

êà», ³íôîðìàö³éíà äîâ³äêà ç Äåðæàâíîãî ðåºñ-

òðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî â³ä 16 ëþ-

òîãî 2016 ðîêó ¹ 53366704) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà À-22178).

3. Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåòó

³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

3.2. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.3. Çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

äîñòóï äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñ-

ïëóàòàö³¿ ôóíêö³îíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³

ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ó ðàç³ ïîòðåáè ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóê-

ö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ

äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåí-

òàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî-

ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïî-

ðÿäêó òà âèïàäêàõ, óñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâ-

ñòâîì.

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 реконструкцію систем теплопостачання, 
гарячого водопостачання та електропостачання 

закладів бюджетної сфери із застосуванням 
відновлювальних джерел енергії
Розпорядження № 904 від 26 вересня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в межах функцій органу місцево"
го самоврядування:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ ñèñòåì òåïëî-

ïîñòà÷àííÿ, ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà åëåê-

òðîïîñòà÷àííÿ çàêëàä³â áþäæåòíî¿ ñôåðè ³ç

çàñòîñóâàííÿì â³äíîâëþâàëüíèõ äæåðåë åíåð-

ã³¿ íà îá’ºêòàõ çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàº-

òüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ãðó-

ïà âïðîâàäæåííÿ ïðîåêòó ç åíåðãîçáåðåæåí-

íÿ â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ

ì. Êèºâà» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) çàìîâíèêîì ðåêîíñòðóêö³¿ ñèñòåì òåïëî-

ïîñòà÷àííÿ, ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà åëåê-

òðîïîñòà÷àííÿ çàêëàä³â áþäæåòíî¿ ñôåðè ³ç çà-

ñòîñóâàííÿì â³äíîâëþâàëüíèõ äæåðåë åíåðã³¿

íà îá’ºêòàõ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ãðóïà âïðî-

âàäæåííÿ ïðîåêòó ç åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³-

í³ñòðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì. Êèºâà»

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Âèçíà÷èòè ïðîåêòí³ òà ï³äðÿäí³ îðãàí³-

çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³

1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íà-

äàííÿ ï³äðÿäíèêàìè ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðî-

á³ò òà âèçíà÷èòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿

âñòàíîâëþâàíîãî îáëàäíàííÿ â³äïîâ³äíî äî çà-

êîíîäàâñòâà.

4. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Äåïàð-
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òàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðî-

ïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêî-

íîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà

2016 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ñïèñàííÿ äåìîíòîâà-

íîãî îáëàäíàííÿ çä³éñíþºòüñÿ â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó òà âñå ìàéíî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ, çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëå-

ºâà Ï. Î.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.09.2016 ð. ¹ 904

Перелік об’єктів, 
на яких буде здійснено реконструкцію систем теплопостачання, 

гарячого водопостачання та електропостачання закладів бюджетної сфери
із застосуванням відновлювальних джерел енергії

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.09.2016 ð. ¹ 906

Каналізаційні мережі, що приймаються безоплатно від публічного 
акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
та передаються у володіння і користування публічному акціонерному 

товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал»

№ п/п Район Назва закладу Адреса об'єкта

1 Голосіївський Дошкільний навчальний заклад № 372 вул. Академіка Заболотного, 114#а

2 Голосіївський Дошкільний навчальний заклад № 402 вул. Васильківська, 39

3 Дніпровський Дошкільний навчальний заклад № 471 вул. Миколи Кибальчича, 10#а

4 Дніпровський Дошкільний навчальний заклад № 521 вул. Генерала Жмаченка, 6

5 Печерський Дошкільний навчальний заклад № 424
Печерського району м. Києва

бульв. Дружби народів, 32#б

6 Подільський Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня
"школа#дитячий садок "Плай" Подільського
району м. Києва

вул. Наталії Ужвій, 7#а

7 Подільський Дошкільний навчальний заклад загального типу
№96 Подільського району м. Києва

вул. Червонопільська, 19

8 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 560 вул. Якуба Коласа, 6#г

9 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 565 вул. Генерала Наумова, 25#а

10 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 601 вул. Верховинна, 17

11 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 17 м. Києва вул. Петра Ніщинського, 3

12 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 654 м. Києва вул. Виборзька, 51#53

Про прийняття та передачу 
вбудованого індивідуального теплового пункту 

з обладнанням жилого будинку № 25 на вулиці Баумана 
у Шевченківському районі

Розпорядження № 905 від 26 вересня 2016 року
Відповідно до статей 30, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської

міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної
інфраструктури», враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 09 червня 2016 року № 056/24"2539, з метою належної
експлуатації вбудованого індивідуального теплового пункту з обладнанням жилого будинку № 25 на вулиці
Баумана у Шевченківському районі та надання якісних послуг його мешканцям:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà

ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íîìó

àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ»

âáóäîâàíèé ³íäèâ³äóàëüíèé òåïëîâèé ïóíêò ç

îáëàäíàííÿì æèëîãî áóäèíêó ¹ 25 íà âóëèö³

Áàóìàíà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ çã³äíî ç

äîäàòêîì â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ

óãîäîþ ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà

ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó 

ì. Êèºâà â³ä 27 âåðåñíÿ 2001 ðîêó (ç³ çì³íàìè òà

äîïîâíåííÿìè), ÿêó óêëàäåíî ì³æ ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî»

òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç êîìóíàëüíèì

ï³äïðèºìñòâîì ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿

æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ

«Ñïåöæèòëîôîíä» çàáåçïå÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó ïðèéíÿòòÿ òà ïåðåäà÷ó îá'ºêòà, çàçíà÷åíîãî

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ

ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèáêà Î. Â.

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва каналізаційних мереж 

публічного акціонерного товариства 
«Холдингова компанія «Київміськбуд»

Розпорядження № 906 від 26 вересня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря"

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван"
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення публічного акціонерного
товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» (лист від 27 квітня 2015 року № 01734/0/2"15 та протоко"
ли засідань правління товариства від 27 грудня 2013 року № 55, від 27 січня 2014 року № 2, від 01 грудня 2014
року № 46, від 17 березня 2015 року № 8, від 27 березня 2015 року № 9), з метою надійного утримання та якіс"
ного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» êàíàë³çàö³éí³ ìåðåæ³ ïóá-

ë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Õîëäèíãîâà

êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä» çã³äíî ç äîäàòêîì â

ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïå-

ðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-

âàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêà-

íàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà â³ä 20 ëèñ-

òîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëî-

ä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëà-

äåíîþ ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ êàíà-

ë³çàö³éíèõ ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

№ Назва об'єктів та мереж Довжина,
пог. м

Діаметр
труб, мм

Кількість
колодязів, шт.

Рік
побудови

Вартість об'єктів
передачі, грн

(без ПДВ)

1 2 3 4 5 6 7
1 Каналізаційні мережі від житлового

будинку у пров. Феодосійському, 14#а
(будівельна адреса: вул. Саперно#
Слобідська, будинок 4)

23,70 
83,33

150 
200

1  
6

2007 24915,20
44327,36

2 Каналізаційні мережі від житлового
будинку у пров. Феодосійському, 12
(будівельна адреса: вул. Саперно#
Слобідська, будинок 6)

19,36 
29,27 
31,43

150 
200 
200

1 
2 
3

2007 22126,61
33471,19
35933,89

3 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Саперно#Слобідській,
8 (будівельна адреса: вул. Саперно#
Слобідська, будинок 1)

45,6 150 3 2003 11044,48

4 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Саперно#Слобідській,
8 (будівельна адреса: вул. Саперно#
Слобідська, будинок 2)

79,2 150 4 2001 11361,67

5 Вулична каналізаційна мережа на вул.
Саперно#Слобідській

56,8 300 4 2001 15424,25

6 Вулична каналізаційна мережа на вул.
Саперно#Слобідській, від К#7 до К#9

75,8 300 2 2002 19702,03

7 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Ломоносова, 83#а
(будівельна адреса: вул. Ломоносова,
будинок 85)

5 
487,9

150 
200

1 
20

2006 904,03
226046,46

8 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Козацькій, 97

13,4 
6,15

150 
200

2 
1

2005 1573,15 
791,75

9 Вулична каналізаційна мережа на вул.
Микільсько#Слобідській, від К#11 до К#
14 (уздовж житлового будинку № 4)

135,3 300 8 2005 41610,98

10 Вулична каналізаційна мережа на вул.
Микільсько#Слобідській, від К#14а до
К#17

165,6 300 4 2002 42415,97

11 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Симиренка, 5#в

24,18 
7,7

200 
200

2  
1

2005 23315,15 
1462,37

12 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Тетяни Яблонської, 6
(будівельна адреса: вул. Землячки,
будинок 4#6)

43,5
96,59

150 
200

4 
7

2007 81812,15
89074,02

13 Вулична каналізаційна мережа на вул.
Львівській (від підключення житлового
будинку на просп. Перемоги, 125 до
труби діаметром 500 мм на вул.
Львівській, 57#а), від К#11 до К#17

196 500 6 2004 262547,05

14 Каналізаційна мережа на вул. Сім'ї
Стешенків, 7 (винесення з#під плями
забудови) (будівельна адреса: на
перетині проспекту Леся Курбаса та
вулиці Тимофія Строкача)

180 400 7 2007 335704,14

15 Каналізаційна мережа від К1 #1 до К1 #6
(реконструйований) на вул. Сім'ї
Стешенків, 7 (будівельна адреса: на
перетині проспекту Леся Курбаса та
вулиці Тимофія Строкача)

82,64 400 3 2007 39165,48

16 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Маршала Тимошенка,
15#г (будівельна адреса: житловий
будинок між будинком № 15 та
дитячим закладом)

61,6 
63,3

160 
225

4 
5

2006 5614,73 
9121,93

17 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Івана Пулюя, 2
(будівельна адреса: вул. Івана Пулюя,
будинок 2#4)

150,5
196,5

160 
225

10 
16

2007 274567,01
358487,84

Назва об'єкта та адреса розташування Довжина
теплових

мереж, пог.м

Діаметр труб,
мм

Рік
побудови

Балансова вартість, грн

ЦО ГВП ЦО ГВП Первісна Залишкова станом
на 01 квітня 2016 р.

1 2 3 4 5 6 7 8

Вбудований ІТП з обладнанням жилого
будинку на вулиці Баумана, 25 
S=39,1 кв. м

# # 2011 399767,94 382362,39

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.09.2016 ð. ¹ 905

Вбудований індивідуальний тепловий пункт з обладнанням жилого
будинку № 25 на вулиці Баумана у Шевченківському районі, який

безоплатно приймається до комунальної власності територіальної громади
міста Києва та передається у володіння та користування публічному

акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
5 æîâòíÿ 2016 ð.
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18 Вулична каналізаційна мережа від 
К1#13 до К#23 (існуючий) (будівельна
адреса: вул. Івана Пулюя, будинок 2#4)

95,5 300 4 2007 174209,18

19 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Срібнокільській, 2#а
(будівельна адреса: Позняки, 10#й
мікрорайон, будинок на ділянці "Д")

11,71 
23 

197,2

160 
160 
225

1 
4 
12

2007 15093,34
29643,64
254162,85

20 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Срібнокільській, 22
(будівельна адреса: Позняки, 10#й
мікрорайон, будинок 8)

64,3 44,5 200 
300

7 
5

2006 46954,89
54363,25

21 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Олени Пчілки, 3#а
(будівельна адреса: Позняки, 4#й
мікрорайон, будинок 28)

65,92
295,12

225 
315

4 
6

2007 79936,13
357255,36

22 Внутрішньоквартальні каналізаційні
мережі від К#6 до К#15 (існуючий) на
вул. Анни Ахматової, 45 (будівельна
адреса: Позняки, 9#й мікрорайон,
будинок 18)

72,34
109,13

300 
300

4 
5

2004 51037,95
680326,58

23 Вуличні каналізаційні мережі від К#15
до К#23 (існуючий) (будівельна
адреса: Осокорки, 6#й мікрорайон)

9,5 
253,1

315 
500

2 
6

2004 1280,04
667335,48

24 Вулична каналізаційна мережа від К#6
до К#75 (15) (існуючий) вздовж
житлових будинків №№ 10#16 на
просп. Миколи Бажана (будівельна
адреса: Осокорки, 6#й мікрорайон)

556,46 315 15 2005 653131,43

25 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Михайла Гришка, 9
(будівельна адреса: просп. Петра
Григоренка, мікрорайон 7#а,
Осокорки#Північні, 1#а черга)

30,87 200 7 2006 27897,48

26 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Райдужній, 59#6

194,8 200 17 2006 75060,56

27 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Єреванській, 30
(будівельна адреса: вул. Єреванська,
будинок 28)

21,4 
52,15 
88,89

150 
200 
200

1 
5
7

2001 8734,54
27666,14
29345,34

28 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Смілянській, 15
(будівельна адреса: на перетині
вулиць Волинської та Смілянської)

72,33 225 5 2007 125206,27

29 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Осінній, 33

85,5
237,35

200 
300

7 
10

2007 132201,23
366997,00

30 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на просп. Академіка
Палладіна, 25 (будівельна адреса: на
перетині просп. Академіка Палладіна
та вул. Жовтневої)

18 200 3 2008 72699,60

31 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Олександра Мішуги, 12
(будівельна адреса: Осокорки,
мікрорайон 9#а, будинок 1)

4 
80,6

160 
225

1 
8

2010 9118,64
183740,56

32 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на просп. Петра Григоренка,
12#а (будівельна адреса: Позняки, 2#й
мікрорайон, будинок 1)

144,6 225 5 2014 144859,00

33 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на просп. Петра Григоренка,
12 (будівельна адреса: Позняки, 2#й
мікрорайон, будинок 2)

215,5 225 15 2012 423532,00

34 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Урлівській, 34#а
(будівельна адреса: Позняки, 2#й
мікрорайон, будинок 4#б)

10,71 
45,4

26,84

160 
225 
315

1 
2 
3

2011 6003,80
25437,20
15038,00

35 Внутрішньоквартальна каналізаційна
мережа біля житлового будинку № 4#в
на вул. Урлівській

72,3 225 4 2012 195133,46

36 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Урлівській, 36#а
(будівельна адреса: Позняки, 2#й
мікрорайон, будинок 4#в)

24 225 3 2013 64773,80

37 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Урлівській, 30
(будівельна адреса: Позняки, 2#й
мікрорайон, будинок 16)

173,5 225 15 2010 161975,00

38 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Урлівській, 36
(будівельна адреса: Позняки, 2#й
мікрорайон, будинок 16#6)

170,03
6,16

225 
315

14 
1

2010 162187,16
5875,84

39 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Урлівській, 34
(будівельна адреса: Позняки, 2#й
мікрорайон, будинок 16#а)

136 
28

225 
315

10 
3

2010 131192,40
27008,86

40 Каналізаційна мережа між житловими
будинками № 16#а (вул. Урлівська, 34)
та № 4#6 (вул. Урлівській, 34#а)
(будівельна адреса: Позняки, 2#й
мікрорайон, будинок 16#а)

107,9 315 3 2011 104085,74

41 Каналізаційна мережа від школи на
вул. Бориса Гмирі, 2#в (будівельна
адреса: будівництво загальноосвітньої
школи на 33 класи на ділянці № 12,
Осокорки, 6#й мікрорайон)

25,18 225 2 2013 115501,09

42 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Єлизавети Чавдар, 3
(будівельна адреса: Осокорки, 6#й
мікрорайон, будинок 10)

40,65 225 2 2009 51481,00

43 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Єлизавети Чавдар, 1
(будівельна адреса: Осокорки, 6#й
мікрорайон, будинок 11)

23,2 
44,1 
47,2

315 
250 
225

2 
2 
3

2011 18183,93
34565,19
36995,08

44 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Костянтина
Данькевича,10 (будівельна адреса:
Троєщина, 10#й мікрорайон, житловий
будинок 8)

14,01 225 2 2010 43661,00

45 Каналізаційна мережа від будинку на
просп. Володимира Маяковського, 
89#б (будівельна адреса: Троєщина,
13#й мікрорайон, будинки 89#95)

51,23 225 5 2014 152022,63

46 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на просп. Валерія Лобановсь#
кого, 4#Ж, від К#21, К#22 до К#19, К#45
(будівельна адреса: просп. Червонозо#
ряний, мікрорайон 4#а, будинок 4)

112,5 
55

315 
225

10 
3

2008 54130,96
26463,92

47 Каналізаційні мережі від житлових
будинків на просп. Валерія
Лобановського, 6#в, 6#г, 6#д від К#1, 
К#60 (існуючий), К#35 (існуючий), К#
32 (існуючий), К#27 (існуючий), К#40
існуючий, до К#26 (будівельна адреса:
просп. Червонозоряний, мікрорайон
4#а, будинки 2, 3, 5)

542,5 
30

225 
160

30 
7

2009 89187,68
4932,00

48 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Освіти, 14#а

102,5 
13,5

200 
160

8
1

2008 666859,20
5855,00

49 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на Харківському шосе, 58#6
(будівельна адреса: вул. Горлівська,
будинок 38/40)

158 225 14 2009 295283,94

50 Каналізаційні мережі від К#16
(реконструйований) до К#23
(реконструйований) на Харківському
шосе, 58#6 (перекладка) (будівельна
адреса: вул. Горлівська, будинок
38/40)

8,5  
75,5

160 
225

1 
5

2009 15884,84
141104,22

51 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на просп. Голосіївському, 
30#в (будівельна адреса: просп. 40#
річчя Жовтня, будинок 30#32)

51,5 
74,23

200 
200

4 
6

2011 93560,05
134856,95

52 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на просп. Голосіївському, 
30#а, 30#6 (будівельна адреса: просп.
40#річчя Жовтня, будинок 30#32)

32 
82,3

200 
160

3 
6

2011 51704,20
132980,30

53 Вулична каналізаційна мережа від К#12
(реконструйований) до К#12
(будівельна адреса: просп. 40#річчя
Жовтня, будинок 30#32)

24,5 300 4 2011 39587,10

54 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Княжий Затон, 11
(будівельна адреса: Позняки, 10#й
мікрорайон, будинок Е#1, Е#2)

238,06 200 15 2000 89346,60

55 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Срібнокільській, 3#а
(будівельна адреса: Позняки,
мікрорайон 10#6, вул. Срібнокільська,
3, будинок 3)

6 
83,5

160 
225

1 
4

2010 58195,20
809924,90

56 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Срібнокільській, З#б
(будівельна адреса: Позняки,
мікрорайон 10#б, вул. Срібнокільська,
3, будинок 2)

125 225 9 2010 468825,00

57 Внурішньоквартальні каналізаційні
мережі на вул. Срібнокільській, від К#
20 до К#32 (будівельна адреса:
Позняки, мікрорайон 10#6, вул.
Срібнокільська, 3)

135 
115

225 
315

7 
6

2010 506327,50
431307,50

58 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Срібнокільській, 3#в
(будівельна адреса: Позняки,
мікрорайон 10#6, вул. Срібнокільська,
3, будинок 1)

42 225 4 2010 407387,40

59 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Козацькій, 114
(будівельна адреса: вул. Козацька,
будинок 112#114)

20,95
28,40

160 
200

3 
4

2010 61102,77
82831,44

60 Вуличні каналізаційні мережі на вул.
Козацькій, від К#1 до К#3 (раніше
запроектований) (будівельна адреса:
вул. Козацька, будинок 112#114)

25 
33 
53 
37

160 
200 
250 
400

1 
2 
3 
3

2010 72915,00
96247,80
154584,79
107914,20

61 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на просп. "Правди", 5#6
(будівельна адреса: просп. "Правди",
будинок 5)

21,34 200 4 2010 42194,42

62 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на бульв. Перова, 10#а
(будівельна адреса: бульв. Перова, 
10#12, будинок 1)

29,83
29,71
16,24

250 
225 
160

5 
5 
3

2012 294301,49
293117,31
160223,20

63 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на просп. Алішера Навої, 69
(будівельна адреса: бульв. Перова, 
10#12, будинок 2)

154,4
8,88

225 
160

20 
3

2012 221133,80
12717,20

64 Каналізаційна мережа на вул.
Дмитрівській, 75, від К#9 до К#13
(існуючий) (будівельна адреса:
квартал, обмежений вулицями
В'ячеслава Чорновола, Дмитрівською
та Полтавською, будинок 1) 
(III квартал)

131,39 315 4 2012 3472341,80

65 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Полтавській, 10
(будівельна адреса: квартал,
обмежений вулицями В'ячеслава
Чорновола, Дмитрівською та
Полтавською, будинок 2) (III квартал)

96,30
112,09

150 
225

9 
12

2013 140376,50
163393,60

66 Вулична каналізаційна мережа на вул.
В'ячеслава Чорновола, від К#9 до К#8
(реконструйований) (будівельна
адреса: квартал, обмежений вулицями
В'ячеслава Чорновола, Дмитрівською
та Полтавською) (III квартал)

40,97 200 1 2013 59722,00

67 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. В'ячеслава Чорновола,
27 (будівельна адреса: квартал,
обмежений вулицями Павлівською,
В'ячеслава Чорновола та
Златоустівською, будинок 1) 
(II квартал)

43,9 
13,78

150 
200

7 
3

2014 392139,31
123090,68

68 Вулична каналізаційна мережа на вул.
Річній, від К#6 (вул. В'ячеслава
Чорновола) до К#7
(реконструйований) (вул.
Златоустівська) (будівельна адреса:
квартал, обмежений вулицями
Павлівською, В'ячеслава Чорновола та
Златоустівською) (II квартал)

31,88 200 1 2014 284770,01

69 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Полтавській, 13, від 
К#7, К#7А до К#7А, К#7Б (будівельна
адреса: квартал, обмежений вулицями
Полтавською, Дмитрівською, Річною,
Златоустівською та В'ячеслава
Чорновола, секція 1) (І квартал)

6,5 
2

150 
200

2 
1

2012 14087,40
4334,10

70 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Антоновича, 103
(будівельна адреса: вул. Горького,
будинок 103)

24,9 160 4 2012 162062,64

71 Каналізаційна мережа на вул.
Антоновича, від К#4 до К#10
(реконструйований) (перекладка)
(будівельна адреса: вул. Горького,
будинок 103)

148,59 400 6 2012 967103,96

72 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Феодосійській, 1
(будівельна адреса: вул. Феодосійська
(пров. Феодосійський), будинок 1)

18,41
36,09
43,39

315 
225 
160

2 
3 
3

2013 139306,60
273089,40
328327,80

73 Вулична каналізаційна мережа у пров.
Феодосійському, від К#12 до К#6
(реконструйований) (перекладка)
(будівельна адреса: вул. Феодосійська
(пров. ФеодосійськиЙ), будинок 1)

154,8 500 1 2013 1171356,10
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74 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Феодосійській, 1#а
(будівельна адреса: вул. Феодосійська
(пров. ФеодосійськиЙ), будинок 2)

26,99 160 4 2013 204230,60

75 Вулична каналізаційна мережа у пров.
Феодосійському, від К#5 до К#12
(будівельна адреса: вул. Феодосійська
(пров. ФеодосійськиЙ), будинок 2)

140,65 500 7 2013 1064284,50

76 Вуличні каналізаційні мережі на вул.
Феодосійській, від К#1 (існуючий) до
К#5 (будівельна адреса: вул.
Феодосійська (пров. ФеодосійськиЙ)

29,64 
31,12 
9,97 
11,9

150 
200 
300 
500

1 
2 
1 
1

2013 224282,90
235481,90
75441,90
90046,11

77 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Сєченова, 7

63,9 200 4 2003 12567,60

78 Вулична каналізаційна мережа на
просп. Валерія Лобановського, 150#
162, від К1 до К (існуючий)
(перекладка)

367,64 400 11 2013 3004170,26

79 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на просп. Валерія
Лобановського, 150#а (будівельна
адреса: просп. Червонозоряний, 150#
162, секція 1)

35,04
9,07

200 
150

5 
1

2012 21111,02 
5460,14

80 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на просп. Валерія
Лобановського, 150 (будівельна
адреса: просп. Червонозоряний, 
150#162, секція 2)

4,2 
33,93

150 
200

1 
3

2012 3333,54
26931,43

81 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на просп. Валерія
Лобановського, 150#б (будівельна
адреса: просп. Червонозоряний, 150#
162, секція 3)

2 
25,16

150 
200

1 
2

2012 1587,40
19969,49

82 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на просп. Валерія
Лобановського, 150#в (будівельна
адреса: просп. Червонозоряний,
будинок 150#162, секція 4 )

4,75 
57,87

150 
200

1 
2

2013 8814,63
772884,71

83 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на просп. Валерія
Лобановського, 150#г (будівельна
адреса: просп. Червонозоряний,
будинок 150#162, секція 5)

3,56 150 1 2013 29073,66

84 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на просп. Валерія
Лобановського, 150#д (будівельна
адреса: просп. Червонозоряний,
будинок 150#162, секція 6)

5 
29,46

150 
200

1 
3

2013 39468,35
240732,39

85 Каналізаційні мережі від житлового
будинку на вул. Ушинського, 14#а

7,58 
21,37

225 
160

2 
3

2013 29776,32
83947,34

86 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Драгоманова, 40#є
(будівельна адреса: вул. Драгоманова,
40, ділянка 1)

116,33 225 8 2013 317770,00

87 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Драгоманова, 40#ж
(будівельна адреса: вул. Драгоманова,
40, ділянка 2)

19,01 225 5 2013 317770,00

88 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Драгоманова, 40#з
(будівельна адреса: вул. Драгоманова,
40, ділянка 3)

116,14 225 10 2013 205485,50

89 Каналізаційна мережа від житлового
будинку на вул. Смілянській, 15
(будівельна адреса: на перетині
вулиць Волинської та Смілянської,
секції 4, 5)

46,18 225 3 2014 221592,16

90 Каналізаційні мережі від будівлі на
вул. Драгоманова, 40#г (будівельна
адреса: вул. Драгоманова, 40, ділянка
15)

43,86 
78,13 
2,37

450 
225 
180

2 
9 
1

2013 97212,62
173170,08
5252,97

ВСЬОГО: 29405769,85

Про зміни у складі комісії з ліквідації комунального 
підприємства виконавчого органу Оболонської районної 

у м. Києві ради (Оболонської районної у м. Києві державної 
адміністрації) «Оболоньспецтранс»

Розпорядження № 907 від 26 вересня 2016 року
Відповідно до статей 105, 111 Цивільного кодексу України, статті 29 Закону України «Про місцеве самовря"

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 377/6593 «Про ліквідацію
районних комунальних підприємств з паркування транспортних засобів», у зв’язку з кадровими змінами:

Âíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ë³êâ³äàö³¿ êî-

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè (Îáîëîí-

ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) «Îáîëîíüñïåöòðàíñ», çàòâåðäæåíîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) â³ä 05 âåðåñíÿ 2013 ðîêó ¹ 1530 (ó ðåäàê-

ö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 772),

âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про зміни у складі комісії з ліквідації 
комунального підприємства «Дніпро"парксервіс» 

Дніпровської районної у місті Києві ради
Розпорядження № 908 від 26 вересня 2016 року

Відповідно до статей 105, 111 Цивільного кодексу України, статті 29 Закону України «Про місцеве самовря"
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 377/6593 «Про ліквідацію
районних комунальних підприємств з паркування транспортних засобів», у зв’язку з кадровими змінами:

Âíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ë³êâ³äàö³¿ êî-

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äí³ïðî-ïàðêñåðâ³ñ»

Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè, çà-

òâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05 âåðåñíÿ 2013

ðîêó ¹ 1537 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07

ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 765), âèêëàâøè éîãî â íî-

â³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

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 інвестиційного договору

Розпорядження № 910 від 26 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 рішення Київської міської ради від 04 верес"
ня 2014 року № 57/57 «Про припинення комунального підприємства «Дирекція реставраційно"відновлюваль"
них робіт» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом
ліквідації»:

1. Çàòâåðäèòè ð³øåííÿ (ïðîòîêîë â³ä 01 êâ³ò-

íÿ 2016 ðîêó ¹ 82/2016) ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñ-

íî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñó-

âàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿

òîùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðè-

çíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæå-

íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êè-

ºâà, óòâîðåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 22 æîâòíÿ 2007

ðîêó ¹ 1403, ïðî:

1.1. Íàäàííÿ çãîäè íà âíåñåííÿ çì³í äî ³í-

âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó â³ä 07 êâ³òíÿ 2006 ðîêó

¹ 11 «Ïðî ðåêîíñòðóêö³þ òà áóä³âíèöòâî áó-

äèíê³â ïî âóë. Ñòàðîâîêçàëüí³é, 13/146 ë³ò. À,

À", Á", âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 143 ë³ò. À, âóë. Ñàê-

ñàãàíñüêîãî, 145 ë³ò. À, âóë. Æèëÿíñüê³é, 142 â

ì. Êèºâ³».

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

05.09.2013 ð. ¹ 1530

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.09.2016 ð. ¹ 907)

СКЛАД 
комісії з ліквідації комунального підприємства виконавчого органу 

Оболонської районної у м. Києві ради (Оболонської районної у м. Києві
державної адміністрації) «Оболоньспецтранс»

ÌÅËÜÍÈÊ Ñâÿòîñëàâ ²âàíîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç âèðîáíè÷èõ ïèòàíü ÊÏ

"Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ", ãîëîâà êîì³ñ³¿

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

05.09.2013 ð. ¹ 1537

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.09.2016 ð. ¹ 908)

СКЛАД 
комісії з ліквідації комунального підприємства «Дніпро"парксервіс» 

Дніпровської районної у місті Києві ради

ÌÅËÜÍÈÊ Ñâÿòîñëàâ ²âàíîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç âèðîáíè÷èõ ïèòàíü ÊÏ

"Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ", ãîëîâà êîì³ñ³¿

ÏÐÈËÓÖÜÊÈÉ Àíäð³é Âàñèëüîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó çåìåëüíèõ â³äíîñèí ÊÏ

"Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ", çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

ÃÓÇÎÂÑÜÊÀ Àëëà ²âàí³âíà ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÊÏ "Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ", ñåêðåòàð

êîì³ñ³¿

ÁÀÐÈØÏÎËÜ Þð³é Âàñèëüîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó òà

ïàðêóâàííÿ Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÃÎËÓÁ ²ãîð Äìèòðîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ç ïèòàíü îðåíäè òà ìàéíà

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÄÅÙÅÍÊÎ Îëåã Ìèêîëàéîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò þðèäè÷íîãî â³ää³ëó Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Керівник апарату В. Бондаренко

ÏÐÈËÓÖÜÊÈÉ Àíäð³é Âàñèëüîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó çåìåëüíèõ â³äíîñèí ÊÏ

"Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ", çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

ÃÓÇÎÂÑÜÊÀ Àëëà ²âàí³âíà ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÊÏ "Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ", ñåêðåòàð

êîì³ñ³¿

ÁÀÐÈØÏÎËÜ Þð³é Âàñèëüîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó òà

ïàðêóâàííÿ Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ØÈÌÎÍ Ïåòðî ²âàíîâè÷ çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, åíåðãåòèêè òà çâ'ÿçêó

â³ää³ëó åêîíîì³êè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿

ÌÓÑ²É×ÓÊ Â³êòîð³ÿ Àíàòîë³¿âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò þðèäè÷íîãî â³ää³ëó Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Керівник апарату В. Бондаренко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
5 æîâòíÿ 2016 ð.
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Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

будівель навчально"виробничих майстерень середньої 
загальноосвітньої школи № 22 м. Києва на вул. Суздальській, 10

Розпорядження № 912 від 26 вересня 2016 року
Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої,

п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від
15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної
громади міста Києва відомчого житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін"
фраструктури», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà

ïåðåäàòè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

áóä³âë³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ ìàéñòåðåíü ñå-

ðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 22 

ì. Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ðàçîì ç Ñîëîì’ÿíñüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³ 

Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ âæèòè çàõî-

ä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ îá’ºêò³â, çàçíà-

÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 11 вересня 2009 року № 1036 
«Про деякі питання функціонування Інформаційно"аналітичної

системи інтернет"порталу «Київаудит»
Розпорядження № 920 від 26 вересня 2016 року

Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення у від"
повідність до Закону України «Про публічні закупівлі», забезпечення прозорості та відкритості закупівель това"
рів, робіт та послуг, формування конкурентного середовища, ефективного управління бюджетними коштами:

Óíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 âåðåñíÿ 2009

ðîêó ¹ 1036 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ôóíêö³îíóâàí-

íÿ ²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ³íòåðíåò-

ïîðòàëó «Êè¿âàóäèò» (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåí-

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

03 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 755):

1. Ó ïóíêò³ 3:

ó ï³äïóíêò³ 3.1 ïóíêòó ñëîâà «äîêóìåíòàö³¿ êîí-

êóðñíèõ òîðã³â òà çàïèò³ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é» çà-

ì³íèòè ñëîâàìè «òåíäåðí³é äîêóìåíòàö³¿»;

ó ï³äïóíêò³ 3.2 ïóíêòó ñëîâà «êîì³òåòó ç êîíêóðñ-

íèõ òîðã³â» çàì³íèòè ñëîâàìè «òåíäåðíîãî êî-

ì³òåòó».

2. Ó ïóíêò³ 4:

ó ï³äïóíêò³ 4.4 ïóíêòó ñëîâà «êîì³òåò³â ç êîí-

êóðñíèõ òîðã³â» çàì³íèòè ñëîâàìè «òåíäåðíèõ

êîì³òåò³â»;

ó ï³äïóíêò³ 4.7 ïóíêòó ñëîâà «äîêóìåíòàö³þ

êîíêóðñíèõ òîðã³â, çàïèò ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é»

çàì³íèòè ñëîâàìè «òåíäåðíó äîêóìåíòàö³þ».

3. Äîäàòîê 1 âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ. 
Голова В. Кличко

Про надання земельної ділянки Міністерству внутрішніх справ
України для експлуатації та обслуговування гуртожитку 

на вул. Молдавській, 3 у Шевченківському районі м. Києва
Розпорядження № 911 від 26 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», враховуючи рішення Київської
міської ради від 16 липня 2015 року № 721/1585 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки Міністерству внутрішніх справ України для експлуатації та обслуговування гуртожитку на 
вул. Молдавській, 3 у Шевченківському районі м. Києва» та розглянувши лист Міністерства внутрішніх справ
України від 28 листопада 2015 року № 39129/ТХ, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Ïðèïèíèòè óñòàíîâ³ ÞÀ 45/183 óïðàâë³í-

íÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêâèêîí-

êîìó ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1994 ãà, â³äâåäåíî¿ çã³ä-

íî ç ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 20 âå-

ðåñíÿ 1971 ðîêó ¹ 1489 «Ïðî â³äâîä çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè óñòàíîâ³ ÞÀ 45/183 óïðàâë³ííÿ

âíóòð³øí³õ ñïðàâ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó

ïî âóë. Ìîëäàâñüê³é, 5-à â Øåâ÷åíê³âñüêîìó

1.2. Óêëàäåííÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿):

ñï³ëüíî ç êîì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ êîìóíàëü-

íîãî ï³äïðèºìñòâà «Äèðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-

â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò» òà òîâàðèñòâîì ç îá-

ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÂÂ ²íâåñò» äîãîâî-

ðó ïðî çàì³íó ñòîð³í â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâî-

ð³, ÿêèì ïåðåäáà÷èòè çàì³íó çàìîâíèêà ç Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

íà Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà âè-

êëþ÷åííÿ ÿê ñòîðîíè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-

ñòâà «Äèðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþâàëü-

íèõ ðîá³ò»;

ï³ñëÿ âèêîíàííÿ àáçàöó äðóãîãî ï³äïóíêòó 1.2

ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ñï³ëüíî ç òîâà-

ðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÂÂ ²í-

âåñò» äîäàòêîâî¿ óãîäè äî ³íâåñòèö³éíîãî äî-

ãîâîðó â³ä 07 êâ³òíÿ 2006 ðîêó ¹ 11 «Ïðî ðå-

êîíñòðóêö³þ òà áóä³âíèöòâî áóäèíê³â ïî 

âóë. Ñòàðîâîêçàëüí³é, 13/146 ë³ò. À, À», Á», âóë.

Ñàêñàãàíñüêîãî, 143 ë³ò. À, âóë. Ñàêñàãàíñüêî-

ãî, 145 ë³ò. À, âóë. Æèëÿíñüê³é, 142 â ì. Êèºâ³»,

ïåðåäáà÷èâøè òåðì³íè âèêîíàííÿ óìîâ ³íâåñ-

òèö³éíîãî äîãîâîðó (ïîåòàïíî) òà ³íôîðìóâàí-

íÿ òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÂÂ ²íâåñò» Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, Äåïàðòàìåí-

òó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ Äåïàðòàìåíòó åêî-

íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ñòàí ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-

âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïë³-

ñà Ã. Â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.09.2016 ð. ¹ 912

Будівлі навчально"виробничих майстерень 
середньої загальноосвітньої школи № 22 м. Києва, які безоплатно 
приймаються до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва та передаються до сфери управління Солом’янської районної 
в м. Києві державної адміністрації

Керівник апарату В. Бондаренко

Назва об'єкта Адреса Рік
побудови

Площа
(кв. м)

Вартість приміщень,
визначена експертним

шляхом, станом на
02.03.2016

Будівля навчально#виробничої
майстерні № 1

Вулиця Суздальська, 10 1972 434,7 1 700 000,00

Будівля навчально#виробничої
майстерні № 2

Вулиця Суздальська, 10 1973 483,4 1 900 000,00

Будівля навчально#виробничої
майстерні № 3

Вулиця Суздальська, 10 1973 356,5 1 500 000,00

Всього 1274,6 5 100 000,00

ðàéîí³ ï³ä áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ãî-

òåëüíîãî òèïó» â çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ Ì³í³ñ-

òåðñòâó âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè áóä³âë³ (íà-

êàç Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â³ä

30 êâ³òíÿ 2005 ðîêó ¹ 303, ðîçïîðÿäæåííÿ

Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â³ä 12

òðàâíÿ 2005 ðîêó ¹ 385, àêò ïðî ïåðåäà÷ó íà

áàëàíñ Ãîñïîäàðñüêîìó äåïàðòàìåíòó ÌÂÑ

Óêðà¿íè ãóðòîæèòê³â ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 05 âå-

ðåñíÿ 2005 ðîêó, ëèñò Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàé-

íà Óêðà¿íè â³ä 08 ëþòîãî 2014 ðîêó 

¹ 10-15-1531).

2. Íàäàòè Ì³í³ñòåðñòâó âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà-

¿íè çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1994 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:264:0025) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ ãóðòîæèòêó íà âóë. Ìîëäàâ-

ñüê³é, 3 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç

çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ çà ðàõóíîê çåìåëü,

ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïðèïèíåíî çã³äíî ³ç

ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó çâ’ÿçêó ç ïå-

ðåäà÷åþ Ì³í³ñòåðñòâó âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà-

¿íè áóä³âë³ (íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Óêðà¿íè â³ä 30 êâ³òíÿ 2005 ðîêó ¹ 303, ðîçïî-

ðÿäæåííÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà-

¿íè â³ä 12 òðàâíÿ 2005 ðîêó ¹ 385, àêò ïðî ïå-

ðåäà÷ó íà áàëàíñ Ãîñïîäàðñüêîìó äåïàðòàìåí-

òó ÌÂÑ Óêðà¿íè ãóðòîæèòê³â ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 05

âåðåñíÿ 2005 ðîêó) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

Ä-4808).

3. Ì³í³ñòåðñòâó âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 17 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó ¹ 503/0/12-2/19-12,

Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-

ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 25

ëèïíÿ 2012 ðîêó ¹ 05-08/5067, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 27 ëþ-

òîãî 2014 ðîêó ¹ 19-26-0.31-906/2-14.

3.4. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ

ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.5. 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.

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

Äîäàòîê 1

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

11 âåðåñíÿ 2009 ðîêó ¹ 1036

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.09.2016 ¹ 920)

Вимоги щодо внесення інформації 
про проведення закупівель до веб"порталу «Київаудит»

Ïðèì³òêè:

1. ÅË.— åëåêòðîííèé âèãëÿä:

Çàïîâíåííÿ ôîðìè â ñèñòåì³ — ââåäåííÿ ³íôîðìàö³¿ áåçïîñåðåäíüî â åëåêòðîíí³ ôîðìè ñèñ-

òåìè çà äîïîìîãîþ ìåðåæ³ ²íòåðíåò.

2. ÄÎÊ.— äîêóìåíòàëüíèé âèãëÿä:

Ïðèêð³ïëåííÿ äîêóìåíòà â ãðàô³÷íîìó âèãëÿä³ (ôîðìàò *. pdf) — ñêàíîâàí³ àáî îöèôðîâàí³ ðîçá³ð-

ëèâ³ çîáðàæåííÿ çàòâåðäæåíèõ äîêóìåíò³â (ç ï³äïèñàìè òà ïå÷àòêàìè) ó ôàéëàõ ãðàô³÷íîãî ôîðìà-

òó, ùî çàâàíòàæóþòüñÿ äî ñèñòåìè êîðèñòóâà÷åì çà äîïîìîãîþ ìåðåæ³ ²íòåðíåò.
Керівник апарату В. Бондаренко

№ Документи Відкриті
торги

Конкурентний
діалог

Переговорна
процедура

1 Річний план закупівель та зміни до нього ЕЛ. ЕЛ. ЕЛ.

2 Обґрунтування доцільності закупівлі, її обсягів, якісних
характеристик, допустимого рівня ціни закупівлі

ЕЛ. + ДОК. ЕЛ. + ДОК. ЕЛ.+ДОК.

3 Тендерна документація ЕЛ. + ДОК. ЕЛ. + ДОК. #

4 Ідентифікатор закупівлі (№ оголошення про проведення
закупівлі в ЦБД електронної системи публічних закупівель
ProZorro)

ЕЛ. ЕЛ. ЕЛ. * 
*№ повідомлення
про намір укласти
договір
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Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до реалізації проекту 

«Облаштування підземного переходу між вулицями 
Костьольною, Михайлівською, Софіївською 

та Майданом Незалежності в Шевченківському районі»
Розпорядження №849 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, інженер+
но+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 фінансуван+
ня будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер+
шеного будівництва, інженерно+транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням вико+
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403
(протокол від 25 липня 2016 року № 86/2016), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáó-

þòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíó êîðïîðàö³þ «Êè¿â-

àâòîäîð» çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Îá-

ëàøòóâàííÿ ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó ì³æ — âóëè-

öÿìè Êîñòüîëüíîþ, Ìèõàéë³âñüêîþ, Ñîô³¿â-

ñüêîþ òà Ìàéäàíîì Íåçàëåæíîñò³ â Øåâ÷åí-

ê³âñüêîìó ðàéîí³».

3. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå

³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» çàìîâíèêîì ï³äãîòîâ-

÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò äëÿ ïðîâåäåííÿ

³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòè-

ö³éíå àãåíòñòâî»:

4.1. Ðîçðîáèòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷-

í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçè-

ö³¿ ïî îá’ºêòó ³íâåñòóâàííÿ.

4.2. Ïîãîäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îð³-

ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³

ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ ç Äåïàðòàìåíòîì

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòîì ì³ñ-

òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòîì êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êîìóíàëüíîþ êîðïîðà-

ö³ºþ «Êè¿âàâòîäîð» òà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-

ñòâîì «Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî

ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â

òà ñïîðóä íà íèõ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó» 

ì. Êèºâà.

4.3. Íàäàòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïî-

êàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ òà

ïðîïîçèö³¿ äî óìîâ êîíêóðñó äî Äåïàðòàìåíòó

åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äëÿ

ï³äãîòîâêè óìîâ êîíêóðñó.

5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàð-

òàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êîìó-

íàëüí³é êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð» òà êîìóíàëü-

íîìó ï³äïðèºìñòâó «Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå

óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìî-

á³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Øåâ÷åíê³âñüêî-

ãî ðàéîíó» ì. Êèºâà çà çàïèòàìè êîìóíàëüíî-

ãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî»

íàäàâàòè íåîáõ³äí³ âèñíîâêè, ïîãîäæåííÿ òà

ìàòåð³àëè äëÿ ï³äãîòîâêè îð³ºíòîâíèõ òåõí³êî-

åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ ³íâåñ-

òèö³éíîãî ïðîåêòó â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó. 

6. Ïîñò³éíî ä³þ÷³é êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ ïî çàëó-

÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà,

ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèò-

ëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåð-

øåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó ïðîâåñòè ³íâåñòèö³éíèé êîíêóðñ ³ç çà-

ëó÷åííÿ ³íâåñòîðà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

15.09.2016 ¹ 849

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Îáëàøòóâàííÿ ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó ì³æ âóëèöÿìè Êîñòüîëüíîþ, Ìèõàéë³âñüêîþ, Ñîô³¿âñüêîþ

òà Ìàéäàíîì Íåçàëåæíîñò³ â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³.
Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 06 червня 2016 року № 394 
«Про затвердження адресного переліку об’єктів 

для виконання робіт із заміни (реконструкції) та модернізації
ліфтів у житлових будинках м. Києва в 2016 році»

Розпорядження №840 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово+комунальні по+

слуги», з метою приведення назви виду робіт у відповідність до Програми соціального і економічного роз+
витку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 60/60,
і уточнення адрес об’єктів для виконання робіт із реконструкції та модернізації ліфтів у житлових будинках
м. Києва у 2016 році:

1. Ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06

÷åðâíÿ 2016 ðîêó ¹ 394 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

àäðåñíîãî ïåðåë³êó îá’ºêò³â äëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò ³ç çàì³íè (ðåêîíñòðóêö³¿) òà ìîäåðí³çàö³¿ ë³ô-

ò³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì. Êèºâà â 2016 ðîö³»

ñëîâà «ðîá³ò ³ç çàì³íè (ðåêîíñòðóêö³¿)» çàì³íè-

òè ñëîâàìè «ðîá³ò ³ç ðåêîíñòðóêö³¿».

2. Àäðåñíèé ïåðåë³ê îá’ºêò³â äëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò ³ç çàì³íè (ðåêîíñòðóêö³¿) òà ìîäåðí³çàö³¿ ë³ô-

ò³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà â 2016 ðî-

ö³, çàòâåðäæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 ÷åðâíÿ 2016

ðîêó ¹ 394, âèêëàñòè ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàº-

òüñÿ.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

06.06.2016 ¹ 394 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

15.09.2016 ¹ 840)

АДРЕСНИЙ ПЕРЕЛІК
об'єктів для виконання робіт із реконструкції та модернізації ліфтів 

у житлових будинках м. Києва в 2016 році

Код класи

фікації

видатків
місцевих
бюджетів

№ Балансоутримувач Адреса

Вид робіт

Реконструкція Модернізація

1 2 3 4 5 6

150000 Будівництво

150101 Капітальні вкладення

Реконструкція та модернізація ліфтів в житлових будинках — 104507,0 тис. грн

Голосіївський район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 вул. Теремківська, 1 1

2 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Голосіївського
району м. Києва"

вул. Полковника Потєхіна, 6 1

3 просп. Сорокаріччя Жовтня, 17
6 1

4 просп. Науки, 10, під'їзд 1 1

5 вул. Тарасівська, 36
а 1

6 вул. Голосіївська, 4 1

Всього перехідних об'єктів 6 0

Нові об'єкти 2016 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Голосіївського
району м. Києва"

вул. Академіка Заболотного, 26 1

2 вул. Голосіївська, 4 1

3 вул. Тарасівська, 36
а 1

4 просп. Науки, 20 1

5 просп. Науки, 18, під'їзд 4 1

6 вул. Велика Китаївська, 10 1

7 Стратегічне шосе, 17 1

8 вул. Маршала Якубовського, 5 1

9 вул. Велика Китаївська, 6, під'їзд 2 1

10 ОСББ "Художник" вул. Велика Васильківська, 124 1

11 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Голосіївського
району м. Києва"

гіросп. Науки, 10, під'їзд 2 1

12 Стратегічне шосе, 11, під'їзд 2 1

13 просп. Науки, 27 1

14 вул. Феодосійська, 10 1

15 гіросп. Голосіївський, 9 1

16 просп. Академіка Глушкова, 19 2

17 вул. Феодосійська, 48/52 1

18 ОСББ "Печерський

10"

просп. Науки, 6, під'їзд 1 1

Всього нових об'єктів 19 0

Разом по району 25 0

Дарницький район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Дарницького
району м. Києва"

вул. Севастопольська, 19, під'їзд 2 1

2 Харківське шосе, 61 1

3 вул. Архітектора Вербицького, 28, під'їзд 1 2

4 Харківське шосе, 174, під'їзди 1, 3, 4 3

5 вул. Архітектора Вербицького, 24, 
під'їзди 1, 6

2

6 просп. Миколи Бажана, 5 1

Всього по району 3 7

Нові об'єкти 2016 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Дарницького
району м. Києва"
КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Дарницького
району м. Києва"

вул. Волго
Донська, 58, під'їзд 3 1

2 вул. Здолбунівська, 3, під'їзди 1,2 2

3 вул. Ревуцького, 21 1

4 Харківське шосе, 63 1

5 Харківське шосе, 176
б 1

6 вул. Архітектора Вербицького, 26, під'їзд 4 1

7 вул. Архітектора Вербицького, 36 1

8 вул. Ревуцького, 20 1

Всього нових об'єктів 8 1

Разом по району 11 8

Деснянський район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Деснянського
району м. Києва"

вул. Братиславська, 44/2 1

2 вул. Академіка Курчатова, 18, під'їзд 2 1

3 вул. Космонавта Волкова, 6/55 1

4 вул. Академіка Курчатова, 7 1

5 вул. Шолом
Алейхема, 19, під'їзд 5 1

6 вул. Миколи Матеюка, 7, під'їзд 1 1

Всього по району 6 0
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Нові об'єкти 2016 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Деснянського
району м. Києва" 

вул. Мілютенка, 40/16, під'їзди 1
4 4

2 просп. Лісовий, 41, під'їзди 1,2 3

3 вул. Мілютенка, 36 1

4 вул. Маршала Жукова, 30, під'їзд 5 1

5 вул. Оноре де Бальзака, 44 1

6 вул. Шолом
Алейхема, 19, під'їзд 4 1

7 вул. Космонавта Волкова, 6/55, під'їзд 1 1

8 ЖБК "Текстильник" вул. Маршала Жукова, 45, під'їзд 6 1

9 ЖБК "Весна" просп. Лісовий, 15
а, під'їзди 1,4 2

Всього нових об'єктів 15 0

Разом по району 21 0

Дніпровський район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Дніпровського
району м. Києва"

вул. Андрія Малишка, 21 1

2 вул. Андрія Малишка, 23 1

3 вул. Андрія Малишка, 25 1

4 вул. Андрія Малишка, 33 1

5 вул. Андрія Малишка, 35 1

6 вул. Ентузіастів, 9, під'їзд 2 1

7 вул. Флоренції, 10
а 2

Всього по району 8 0

Нові об'єкти 2016 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Дніпровського
району м. Києва"

вул. Ентузіастів, 9, під'їзди 1,2 2

2 просп. Генерала Ватутіна, 24
а 1

3 просп. Возз'єднання, 13
а 1

4 бульв. Олексія Давидова, 2/7 1

5 вул. Празька, 19 1

6 вул. Райдужна, 5 1

7 вул. Амвросія Бучми, 6
в 1

8 вул. Мільчакова, 3
а 1

9 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Дніпровського
району м. Києва"

бульв. Верховної Ради, 19
а 1

10 вул. Райдужна, 22 1

11 Дніпровська набережна, 3 1

ЖБК "Журналіст
3" Дніпровська набережна, 7 1

Всього нових об'єктів 13 0

Разом по району 21 0

Оболонський район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Оболонського
району м. Києва "

вул. Мате Залки, 5
а, під'їзд 1 1

2 вул. Михайла Майорова, 5, під'їзд 1 1

3 вул. Вишгородська, 30 1

Всього по району 3 0

Нові об'єкти 2016 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Оболонського
району м. Києва "

вул. Зої Гайдай, 7
а 1

2 вул. Зої Гайдай, 10, під'їзд 1 1

3 просп. Героїв Сталінграда, 51
а 1

4 просп. Героїв Сталінграда, 9
а, під'їзд 2 2

5 просп. Героїв Сталінграда, 17
а, під'їзд 2 1

6 вул. Полярна, 5, під'їзди 2, 3 2

7 вул. Мате Залки, 4
6, під'їзд 1 2

8 вул. Маршала Тимошенка, 3
в, під'їзд 4 1

9 просп. Оболонський, 5 під'їзди 1, 2 2

10 вул. Маршала Тимошенка, 1
б 2

11 вул. Героїв Дніпра, 6 1

Всього нових об'єктів 16 0

Разом по району 19 0 

Печерський район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Печерського
району м. Києва"

вул. Панаса Мирного, 7
а 1

2 бульв. Дружби народів, 7, під'їзд 10 1

3 вул. Звіринецька, 61, під'їзди 1, 2 2

4 вул. Професора Підвисоцького, 6
а, 
під'їзд 3

1

5 вул. Курганівська, 3, під'їзд 1 1

Всього по району 4 2

Нові об'єкти 2016 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Печерського
району м. Києва"

пров. Лабораторний, 4 1

2 вул. Саперне поле, 26, під'їзд 2 1

3 вул. Левандовська, 14 1

4 вул. Гусовського, 2, під'їзд 2 1

5 вул. Хрещатик, 15 1

6 ЖБК "Наука" вул. Велика Васильківська, 51 1

Всього нових об'єктів 6 0 

Разом по району 10 2 

Подільський район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Подільського
району м. Києва"

вул. Наталії Ужвій, 4
в 1

2 пров. Полковий, 1 1

3 просп. Георгія Гонгадзе, 24
б 1

Всього по району 3 0

Нові об'єкти 2016 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Подільського
району м. Києва"

просп. Георгія Гонгадзе, 20
а 1

2 просп. Георгія Гонгадзе, 20
в, під'їзд 2 1

3 вул. Захарівська, 14, під'їзд 3 1

4 вул. Набережно
Хрещатицька, 11, під'їзд 3 1

5 вул. Сирецька, 36 1

6 вул. Полкова, 74 1

7 просп. Свободи, 6
а 1

8 ЖБК "Верстат
11" просп. Свободи, 1/60
а, під'їзд 5 1

9 ЖБК "Маяк
4" просп. Свободи, 24
б 1

10 ЖБК "Кристал
2" просп. Георгія Гонгадзе, 18
а 1

Всього нових об'єктів 10 0

Разом по району 13 0

Святошинський район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Святошинського
району м. Києва"

бульв. Ромена Роллана, 5/8, під'їзд 11 1

2 вул. Якуба Коласа, 7, під'їзди 2, 3 2

3 вул. Верховинна, 81 1

4 вул. Феодори Пушиної, 2, під'їзд 1 1

5 просп. Академіка Палладіна, 21, під'їзд 3 1

6 вул. Зодчих, 32
в 1

Всього по району 7

Нові об'єкти 2016 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Святошинського
району м. Києва"

вул. Гната Юри, 14, під'їзд 2 1

2 бульв. Ромена Роллана, 5/8, під'їзд 12 1

3 бульв. Кольцова, 1 1

4 Кільцева дорога, 8 1

5 вул. Зодчих, 68/2 1

6 вул. Булаховського, 42/43 1

7 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Святошинського
району м. Києва"

вул. Підлісна, 5/21 1

8 вул. Генерала Наумова, 23
а 1

9 вул. Академіка Доброхотова, 11
а 1

10 вул. Семашка, 17 1

11 бульв. Академіка Вернадського, 83 1

12 ЖБК "Авіатор
2" просп. Леся Курбаса, 5
б 1

Всього нових об'єктів 12

Разом по району 19 0

Солом'янський район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Солом'янського
району м. Києва"

вул. Єреванська, 28
а 1

2 вул. Митрополита Василя Липківського, 
37
а, під'їзд 1

1

3 вул. Миколи Шепелєва, 9
а 1

4 просп. Космонавта Комарова, 19 1

5 просп. Червонозоряний, 39
а 1

6 вул. Борщагівська, 129/131 1

7 вул. Виборзька, 55/13 2

8 вул. Соціалістична, 2/4 1

9 бульв. Івана Лепсе, 32 1

10 вул. Миколи Шепелєва, 11
а 1

Всього по району 11 0

Нові об'єкти 2016 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Солом'янського
району м. Києва"

вул. Донецька, 57
а, під’їзд 4 1

2 вул. Мартиросяна, 25, під'їзд 1 1

3 вул. Преображенська, 16, під'їзди 1, 2 2

4 вул. Олексіївська, 11, під'їзд 1 1

5 вул. Михайла Донця, 21
а, під'їзд 1, 2 2

6 вул. Ушинського, 30
а, під'їзд 1 1

Всього нових об'єктів 7 1

Разом по району 18 1 

Шевченківський район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Шевченківського
району м. Києва"

вул. Сім'ї Хохлових, 1 1

2 вул. Глібова, 16, під'їзд 1 1

3 вул. Миколи Кравченка, 23, під'їзд 1 1

4 вул. Мельникова, 63 1

5 просп. Перемоги, 25, під'їзд 1 1

6 вул. Коперника, 12 1

7 вул. Коперника, 10, під'їзд 1 1

8 вул. Сім'ї Хохлових, 6
б, під'їзд 1 1

9 просп. Перемоги, 58 1

Всього по району 9
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Нові об'єкти 2016 року

1 КП "Керуюча
компанія з
обслуговування
житлового фонду
Шевченківського
району м. Києва"

гіров. Чеховський, 11, під'їзд 1 1

2 вул. Подвойського, 9
а 1

3 вул. Льва Толстого, 22, під'їзд 1 1

4 пров. Делегатський, 2/18 1

5 вул. Щусєва, 34/1 1

6 вул. Олеся Гончара, 62 1

7 вул. Пушкінська, 19
б 1

8 вул. Миколи Кравченка, 23, під'їзд 2 1

9 вул. Миколи Мурашка, 4 1

Разом по району нових об'єктів 9 0

Разом по району 18 0

Разом по місту перехідних об'єктів 60 9

Разом по місту нових об'єктів 115 2

РАЗОМ ПО МІСТУ 175 11

Керівник апарату В. Бондаренко

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 12 січня 2016 року № 5 «Про затвердження 
переможця конкурсу із залучення інвестора 

до реалізації інвестиційного проекту «Облаштування 
майданчика для міні+футболу із штучного покриття 

з супутньою інфраструктурою вздовж проїзної частини 
на вул. Тимофія Шамрила у Сирецькому парку 

у Шевченківському районі»
Розпорядження №856 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 № 528/1 189, 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 08 липня 2016 року № 85/2016):

Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîçïî-

ðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) â³ä 12 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ¹ 5 «Ïðî çàòâåðäæåí-

íÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà

äî ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó «Îáëàøòó-

âàííÿ ìàéäàí÷èêà äëÿ ì³í³-ôóòáîëó ³ç øòó÷íî-

ãî ïîêðèòòÿ ç ñóïóòíüîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ âçäîâæ

ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè íà âóë. Òèìîô³ÿ Øàìðèëà ó Ñè-

ðåöüêîìó ïàðêó ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³».

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх водопровідних 

та каналізаційних мереж товариства з обмеженою 
відповідальністю «СТАНДАРТ»

Розпорядження № 915 від 26 вересня 2016 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь+

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери+
торіаль громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж об’єктів соціальної інфра+
структури», враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ» (листи від 15 лип+
ня 2015 року № 108, від 24 липня 2015 року № 114, від 23 вересня 2015 року № 136, від 15 жовтня 2015 року № 140
та протокол загальних зборів учасників товариства від 15 червня 2015 року № 11), з метою надійного утриман+
ня та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïà-

í³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» çîâí³øí³ âîäîïðîâ³äí³ êà-

íàë³çàö³éí³ ìåðåæ³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» çã³äíî ç äîäàòêîì,

â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ Óãîäîþ ïðî

ïåðåäà÷ó óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó

òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêà-

íàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 20 ëèñòîïà-

äà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ

êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), ÿêà óêëà-

äåíà ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿âñüêîþ

ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ — ïåðåäà÷³ çîâ-

í³øí³õ âîäîïðîâ³äíèõ òà êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко 

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

26.09.2016 ðîêó ¹ 915

Зовнішні водопровідні та каналізаційні мережі товариства 
з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ», 
які безоплатно приймаються до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва 

та передаються у володіння та користування публічному 
акціонерному товариству «Акціонерна компанія

«Київводоканал»
№

п/п
Назва мережі та адреса

розташування
Діаметр
труб,мм

Довжина,
м

Матеріал
труб

Кількість
колодязів

Середня
глибина

(м)

Рік
побудови

Вартість
об'єктів

передачі,(грн)
(в тому числі

ПДВ)

1 Вулична водопровідна
мережа на вул. Нагірній
від провулка
Шишкінського (В1
1) до
вул. Тропініна (В1
10)

300 183,7 ПЕ100
SDR17


 
 2015 1 303338,54

2 Каналізаційний колектор
(магістраль) на вул.
Нагірній від пров.
Шишкінського до вул.
Тропініна

250 160,4 ПЕ100
SDR17

8 2,5
5 2014 634323,76

Всього: 1 937662,30

Про зміни у складі комісії з ліквідації комунального 
підприємства по будівництву і експлуатації паркінгів, 

гаражів, автостоянок для автотранспорту «Автопарк+Сервіс»
Святошинського району

Розпорядження № 926 від 27 вересня 2016 року
Відповідно до статей 105, 111 Цивільного кодексу України, статті 29 Закону України «Про місцеве самовря+

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 377/6593 «Про ліквідацію
районних комунальних підприємств з паркування транспортних засобів», у зв’язку з кадровими змінами:

Âíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ë³êâ³äàö³¿ êî-

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî áóä³âíèöòâó ³ åêñ-

ïëóàòàö³¿ ïàðê³íã³â, ãàðàæ³â, àâòîñòîÿíîê äëÿ

àâòîòðàíñïîðòó «Àâòîïàðê-Ñåðâ³ñ» Ñâÿòîøèí-

ñüêîãî ðàéîíó, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåí-

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

11 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 781, âèêëàâøè éîãî â

íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹781

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.09.2016 ¹ 926)

СКЛАД
комісії з ліквідації комунального підприємства по будівництву

і експлуатації паркінгів, гаражів, автостоянок для автотранспорту 
«Автопарк+Сервіс» Святошинського району

ÌÅËÜÍÈÊ Ñâÿòîñëàâ ²âàíîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç âèðîáíè÷èõ ïèòàíü ÊÏ

"Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ", ãîëîâà êîì³ñ³¿

ÏÐÈËÓÖÜÊÈÉ Àíäð³é Âàñèëüîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó çåìåëüíèõ â³äíîñèí

ÊÏ "Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ", çàñòóïíèê ãîëîâè

êîì³ñ³¿

ÃÓÇÎÂÑÜÊÀ Àëëà ²âàí³âíà ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÊÏ "Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ",

ñåêðåòàð êîì³ñ³¿

ÁÀÐÈØÏÎËÜ Þð³é Âàñèëüîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî

ðóõó òà ïàðêóâàííÿ Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Керівник апарату В. Бондаренко

Про схвалення проекту рішення Київської міської ради 
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 22 грудня 2015 року № 61/61 
«Про бюджет міста Києва на 2016 рік»

Розпорядження № 932 від 28 вересня 2016 року
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве самовря+

дування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

Керівник апарату 
В. Бондаренко 

1. Ñõâàëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 61/61

«Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê», ùî äî-

äàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàòè íà ðîçãëÿä òà çà-

òâåðäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîåêò ð³-

øåííÿ «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 61/61

«Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова В. Кличко



ÐÅÊËÀÌÀ
5 æîâòíÿ 2016 ð.

¹107(4877)

15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå â³äíåñåíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº (çà àäðåñîþ:
âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208): íà ðîç-
ãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç íà-
ïèñîì "Íà êîíêóðñ"ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ äî-
êóìåíòè ðàçîì ç îïèñîì (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé
ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ³ç çàçíà÷åí-
íÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó, õàðàêòåðèñòèêè îá'ºêòà
îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷, ê³íöåâèé òåð-
ì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 26.10.2016):

1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.

2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.

à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:

- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåä-
ñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì;

- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðè-
äè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäà-
íèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â

á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà íàëåæíèì
÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçîâèé âèòÿã
ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³-
çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà
30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äî-
õîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷-
íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3.Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ
êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ñòî-
ñîâíî ÿêî¿ âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü ïðîâå-
äåííÿ êîíêóðñó.

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó
êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 01.11.2016 îá 11.00 çà àä-
ðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 406. Òå-
ëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 235-00-77.

Êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó

Íàéá³ëüøèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè òà, çà óìîâ âçÿò-
òÿ çîáîâ'ÿçàíü, âèêîíàííÿ ³íøèõ óìîâ êîíêóðñó

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ àáî á³ëüøå ïðîïîçèö³é, ÿê³
â³äïîâ³äàþòü óìîâàì êîíêóðñó, ïåðåìîæåöü âèçíà÷àºòü-
ñÿ êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ çà êðèòåð³ºì íàéá³ëüøî¿ çàï-
ðîïîíîâàíî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé/áàçîâèé ì³ñÿöü
îðåíäè ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðèíöèïó àóêö³îíó.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà 
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÍÅÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÎ-Ä²ÀÃÍÎÑÒÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÄÈÒß×ÈÉ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ"

1 1 ïîâåðõ
ïðîñï. Òè÷è-

íè Ï., 12
18,00

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ îá'ºê-
ò³â ç ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ âè-

ðîá³â
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.03.2016

7% 115,51 2079,18

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà 
çà 1 ãîäèíó ó ãðí

Ðîçì³ð òèæíåâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯

1 2 ïîâåðõ
âóë. Áåðåç-
íÿê³âñüêà

197,18

²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî
ìàéíà (íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã ó

ñôåð³ ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè
ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.06.2016

15% 93,44

Òèæíåâà îðåíäíà
ïëàòà, ãðí
1401,60

(Ïí-Ïò: 16.00-19.00)

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua

К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  

²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò
îðåíäè

àäðåñà âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 59À

ïëîùà 85,6 êâ.ì

òåõí³÷íà õàðàêòåðèñòèêà ï³äâàë

çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³ ãîñ-
ïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà

Êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà"

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ Ñêëàä

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåí-
äíî¿ ïëàòè*

9024,00 ãðí áåç ÏÄÂ çà ì³ñÿöü (105,4 ãðí çà 1 êâ.ì) 

*- êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ (çóïèíèòè íà 2016 ð³ê ä³þ íîðìè ñòàòò³ 10 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îðåíäó
äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà")

Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³
ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî

îðåíäè

18048,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî
îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.

Ðåêâ³çèòè 
(áàëàíñîóòðèìóâà÷à)
äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè

ð/ð: 26008302839918, ÌÔÎ: 322669
ÒÂÁÂ ¹ 10026/0159 ô³ë³¿ ÃÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüêî¿ îáë. ÀÒ "Îùàäáàíê", êîä
ªÄÐÏÎÓ 34966254 
Îäåðæóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à   êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" 04050, ì. Êè¿â, âóë Á³ëî-
ðóñüêà, 1

Óìîâè êîíêóðñó:

- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó

ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
- âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
- äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;  .
- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàé-

íà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò

îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
- âàðò³ñòü êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, âèòðàòè íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿,
- âàðò³ñòü ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàä-

íàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñà-
äó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ
íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³,

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè âñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè;.
- âèêîíàííÿ âñòàíîâëåíèõ äëÿ ï³äïðèºìñòâà ìîá³ëüíèõ çàâäàíü;
- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè

îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè
íå ìîæå áóòè á³ëüøèì í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ
ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî
êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Передплатні�ціни

на�місяць ......................40��рн.�90��оп.

на�3�місяці ..................122��рн.�70��оп.

на�6�місяців ................245��рн.�40��оп.

на�12�місяців ..............490��рн.�80��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ�(ВТ,�СР,�ПТ)

61308

Оформле н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а � ц і ї
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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 50082

5 æîâòíÿ 2016 ð.

¹107(4877)

16

Ì²ÑÒÎ

Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî ïðèéîìó
ãðîìàäÿí êåð³âíèöòâîì ÊÌÄÀ

íà IV êâàðòàë 2016 ðîêó

Ó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Ãåííàä³ÿ Âîëîäèìè-
ðîâè÷à Ïë³ñà (ïèòàííÿ ä³ÿëüíî-
ñò³ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);
ïèòàííÿ áþäæåòó òà ô³íàíñ³â, ïëà-
íóâàííÿ ³ îáë³êó, ïîäàòêîâî¿ ïîë³-
òèêè, áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îð-
ãàí³çàö³¿ âèñòàâêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³)
îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí —
êîæíîãî ïåðøîãî â³âòîðêà ç 16.00
äî 18.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 36. Òå-
ëåôîí ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³-
äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòî-
ãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí,— 202-74-40.
Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì —
êîæíîãî òðåòüîãî â³âòîðêà ç 17.00
äî 18.00 ó Ïå÷åðñüê³é ÐÄÀ òà êîæ-
íîãî ÷åòâåðòîãî â³âòîðêà ç 17.00
äî 18.00 ó Øåâ÷åíê³âñüê³é ÐÄÀ.
Ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ»
òåëåôîííèõ ë³í³é — êîæíî¿ äðó-
ãî¿ ñåðåäè ç 17.00 äî 18.00, òåë.
202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ïåòðà Îëåêñàíäðîâè÷à Ïàíòå-
ëåºâà (ïèòàííÿ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, åíåðãåòè-
êè, åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ; óòðèìàííÿ ³ çàáåç-
ïå÷åííÿ íàëåæíîãî ñòàíó æèòëî-
âîãî ôîíäó, ñï³âïðàö³ ç ÎÑÁÁ, ïðè-
âàòèçàö³¿ æèòëà, íàäàííÿ ðèòó-

àëüíèõ ïîñëóã; êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì; íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é;
îõîðîíè äîâê³ëëÿ; îõîðîíè ïðàö³
òà áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñå-
ëåííÿ) îñîáèñòèé ïðèéîì — êîæ-
íîãî äðóãîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî
18.00 íà âóëèö³ Õðåùàòèê, 36. Òå-
ëåôîí ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³-
äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòî-
ãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí,— 202-74-56.
Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì — êîæ-
íîãî ïåðøîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî
18.00 ó Ñâÿòîøèíñüê³é ÐÄÀ òà êîæ-
íîãî òðåòüîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî
18.00 ó Ñîëîì’ÿíñüê³é ÐÄÀ. Ïðî-
âåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëå-
ôîííèõ ë³í³é — êîæíîãî ÷åòâåð-
òîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî 17.00, òåë.
202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ìèêîëè Þð³éîâè÷à Ïîâîðîç-
íèêà (ïèòàííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ;
ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà çà-
õèñòó ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ ãðî-
ìàäÿí — ïåíñ³îíåð³â, ³íâàë³ä³â,
îäèíîêèõ íåïðàöåçäàòíèõ ëþäåé,
ä³òåé-ñèð³ò, îäèíîêèõ ìàòåð³â, áà-
ãàòîä³òíèõ ñ³ìåé òà ³íøèõ; çàáåç-
ïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çàêîíîäàâ-
ñòâà ïðî ï³ëüãè, çàéíÿòîñò³ íàñå-
ëåííÿ, ïðàö³ òà çàðîá³òíî¿ ïëàòè;
ãåíäåðíî¿ ïîë³òèêè; íàäàííÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã; ïèòàííÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ïðèâàòè-
çàö³¿) îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìà-
äÿí — êîæíî¿ òðåòüî¿ ï’ÿòíèö³ ç
12.00 äî 14.00 íà âóë. Õðåùàòèê,
36. Òåëåôîíè ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³ä-
ïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñî-
áèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí,— 202-
76-16. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðè-
éîì — êîæíîãî ïåðøîãî ïîíåä³ë-
êà ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî 17.00 ó Ãîëî-
ñ³¿âñüê³é ÐÄÀ òà êîæíî¿ òðåòüî¿
ï’ÿòíèö³ ç 16.00 äî 17.00 ó Äàð-
íèöüê³é ÐÄÀ. Ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ
«ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é — êîæ-
íîãî ïåðøîãî â³âòîðêà ç 11.00 äî
12.00, òåë. 202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñ³ÿ Þð³éîâè÷à Ðåçí³êîâà (ïè-
òàííÿ äåöåíòðàë³çàö³¿ òà ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; ì³æíàðîäíèõ
â³äíîñèí; âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè;
ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿; âèäàâíè÷î¿
ñïðàâè; òóðèçìó ³ êóðîðò³â; ðåêëà-
ìè) îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí—
êîæíîãî äðóãîãî â³âòîðêà ì³ñÿöÿ ç
10.00 äî 12.00. Òåëåôîí ïîñàäîâî¿
îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çà-
ö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìà-
äÿí,— 202-70-52. Ïðîâåäåííÿ ïðÿ-
ìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é —
êîæíîãî ÷åòâåðòîãî â³âòîðêà ç 10.00
äî 11.00, òåë. 202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ëë³ Âàäèìîâè÷à Ñàãàéäàêà (ïè-
òàííÿ ïðîìèñëîâî¿, íàóêîâî-òåõ-
í³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè; ðå-
ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºì-
íèöòâà; âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà
ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ; ä³ÿëüíîñò³ ðèíê³â; ³íôîðìà-
òèçàö³¿, òåëå- òà ðàä³îìîâëåííÿ,
ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó; òðàíñïîðòó òà
çâ’ÿçêó; áóä³âíèöòâà òà ðåìîíòó
äîð³ã) îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìà-
äÿí — êîæíîãî äðóãîãî â³âòîðêà ç
14.00 äî 15.00. Òåëåôîí ïîñàäîâî¿
îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³-
çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìà-
äÿí,— 202-74-66. Ïðîâåäåííÿ ïðÿ-
ìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é —

êîæíîãî ÷åòâåðòîãî ÷åòâåðãà ç
12.00 äî 13.00, òåë. 202-76-76

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäðà Âàëåð³éîâè÷à Ñïà-
ñèáêà (ïèòàííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè, ðåãóëþâàííÿ ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³; êàï³òàëü-
íîãî áóä³âíèöòâà; áóä³âíèöòâà
æèòëà, ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî
ôîíäó; çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ
æèòëîâîþ ïëîùåþ, ïèòàííÿ âè-
ð³øåííÿ ïðîáëåìè çàáåçïå÷åííÿ
æèòëîì ³íâåñòîð³â, ÿê³ çàçíàëè
çáèòê³â âíàñë³äîê ä³ÿëüíîñò³ ãðó-
ïè ³íâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíèõ êîì-
ïàí³é «Åë³òà-öåíòð»; âèêîðèñòàí-
íÿ òà îõîðîíè çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
ì. Êèºâà) îñîáèñòèé ïðèéîì ãðî-
ìàäÿí — êîæíî¿ ïåðøî¿ ñåðåäè ì³-
ñÿöÿ ç 16.00 äî 17.00 íà âóë. Õðåùà-
òèê, 36. Òåëåôîíè ïîñàäîâî¿ îñî-
áè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ
îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí,—
202-77-04; 202-77-05. Îñîáèñòèé
âè¿çíèé ïðèéîì — ó äðóãó ñåðåäó
ç 16.00 ó Îáîëîíñüê³é ÐÄÀ, ÷åòâåð-
òî¿ ñåðåäè ç 16.00 ó Ïîä³ëüñüê³é
ÐÄÀ. Ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ-
÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é — êîæíî-
ãî äðóãîãî ÷åòâåðãà ç 14.00 äî 15.00,
òåë. 202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãàííè Â³êòîð³âíè Ñòàðîñòåíêî

(ïèòàííÿ îñâ³òè ³ íàóêè; êóëüòóðè
òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; íàö³î-
íàëüíèõ ìåíøèí ³ ì³ãðàö³¿ òà äåð-
æàâíî-öåðêîâíèõ â³äíîñèí; ïè-
òàííÿ ìàòåðèíñòâà ³ äèòèíñòâà,ä³-
òåé-ñèð³ò, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, òóðèçìó
òà êóðîðò³â) îñîáèñòèé ïðèéîì
ãðîìàäÿí — êîæíîãî äðóãîãî â³â-
òîðêà ç 16.00 äî 17.00 íà âóë. Õðå-
ùàòèê, 36. Òåëåôîí ïîñàäîâî¿ îñî-
áè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ
îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí,—
202-74-03. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðè-
éîì — êîæíîãî ÷åòâåðòîãî â³âòîð-
êà ì³ñÿöÿ ç 16.00 â Äåñíÿíñüê³é
ÐÄÀ òà òðåòüîãî â³âòîðêà ç 16.00 ó
Äí³ïðîâñüê³é ÐÄÀ. Ïðîâåäåííÿ
ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³-
í³é — êîæíîãî ïåðøîãî â³âòîðêà ç
10.00 äî 11.00, òåë. 202-76-76.

Ó êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Âîëîäèìèðà
Âîëîäèìèðîâè÷à Áîíäàðåíêà
(ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ àïàðàòó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿),ä³ÿëüíîñò³ àðõ³â³â; çà-
ïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿; çàáåçïå÷åííÿ
çàêîííîñò³, ïðàâîïîðÿäêó, ïðàâ ³
ñâîáîä ãðîìàäÿí; âçàºìîä³ÿ òà ðîç-
âèòîê çâ’ÿçê³â ³ç ñóäàìè, ïðàâîîõî-
ðîííèìè îðãàíàìè; ðîáîòà ç³ çâåð-
íåííÿìè ãðîìàäÿí; äîêóìåíòàëü-
íå çàáåçïå÷åííÿ; ³íôîðìàòèçàö³ÿ,
åëåêòðîííå óðÿäóâàííÿ òà çàõèñò
³íôîðìàö³¿; ðåôîðìóâàííÿ òà ðîç-
âèòîê ñèñòåìè ñóñï³ëüíèõ êîìóí³-
êàö³é; ïèòàííÿ ðåôîðìóâàííÿ òà
ðîçâèòêó öåíòð³â íàäàííÿ àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ ïîñëóã) îñîáèñòèé ïðè-
éîì ãðîìàäÿí — êîæíîãî òðåòüî-
ãî â³âòîðêà ç 10.00 äî 13.00 íà âó-
ëèö³ Õðåùàòèê, 36. Òåëåôîí ïîñà-
äîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îð-
ãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðî-
ìàäÿí,— 202-77-76.
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