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Ïðî ïðîô³öèò êîøò³â 
òà äåô³öèò ïîðîçóì³ííÿ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî, íå ïðèõîâóþ÷è çà-
äîâîëåííÿ ïî³íôîðìóâàâ êîëåã-
äåïóòàò³â ïðî ïåðåâèêîíàííÿ
áþäæåòó Êèºâà çà 8 ì³ñÿö³â àæ
íà 3,5 ìëðä ãðí. ¯õ ñòîëè÷íà âëà-
äà ïëàíóº ñïðÿìóâàòè íà âïî-
ðÿäêóâàííÿ áîðã³â ì³ñòà òà â ñôå-
ðó ÆÊÃ.

Â³í çàçíà÷èâ, ùî íàïðèê³íö³
âåðåñíÿ çàâåðøèëèñÿ ñêëàäí³ ïå-
ðåãîâîðè ç Ì³íô³íîì ùîäî âðåãó-
ëþâàííÿ áîðãîâî¿ îïåðàö³¿ ì³ñòà,
ÿêà ïîâ’ÿçàíà ç ïàðàìåòðàìè äåðæ-
áþäæåòó. «Ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî
Ïàðëàìåíò ðîçãëÿíå â³äïîâ³äí³ ïî-
ïðàâêè äî çàêîíó «Ïðî Äåðæàâíèé

áþäæåò Óêðà¿íè íà 2016 ð³ê», —
çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í òàêîæ çàóâàæèâ, ùî Ì³í-
ô³í ïîãîäèâñÿ çìåíøèòè ñóìó
ðåñòðóêòóðèçîâàíèõ ó 2015 ðîö³
çîâí³øí³õ çîáîâ’ÿçàíü ñòîëèö³ â
äîëàðàõ ÑØÀ íà åêâ³âàëåíòó ñó-
ìó çà êóðñîì Íàöáàíêó. Çà éîãî
ñëîâàìè, äðóãîþ, íå ìåíø âàæ-
ëèâîþ ñêëàäîâîþ öüîãî ð³øåí-
íÿ º íåîáõ³äí³ñòü ðîçðàõóíê³â ó
ÆÊÃ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî îïà-
ëþâàëüíîãî ñåçîíó. Äëÿ öüîãî ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ ìàéæå ï³âì³ëüÿð-
äà ãðèâåíü.

Ì³ñüêèé ãîëîâà òàêîæ ïîâ³äî-
ìèâ,ùî ÊÌÄÀçàâåðøóº àíàë³ç ïðî-
ïîçèö³é ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèê³â
êîøò³â ùîäî êîðèãóâàííÿ áþäæåò-

íèõ ïîêàçíèê³â çà ðåçóëüòàòàìè
ðîêó.«² òàê³ çì³íè,à öå ùå äîäàòêî-
âî áëèçüêî 2 ìëðä ãðèâåíü, áóäóòü
çàïðîïîíîâàí³ äî ðîçãëÿäó Êè¿â-
ðàäîþ âæå ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³
íå ï³çí³øå ñåðåäè íàñòóïíîãî òèæ-
íÿ», — â³äçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Äåïóòàòè âíåñëè öå íåâ³äêëàä-
íå ïèòàííÿ äî ïîðÿäêó äåííîãî.
Íåõàé ³ íå ç ïåðøî¿ ñïðîáè, àëå
â³äïîâ³äí³ çì³íè äî áþäæåòó ì³ñ-
òà áóëè óõâàëåí³.

Ñèòóàö³ÿ íà «Ãåðî¿â Äí³ïðà»
çíîâó ó öåíòð³ óâàãè

«Íà ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó «Ãå-
ðî¿â Äí³ïðà» ïðîäîâæóþòü íàãí³-
òàòè ïðèñòðàñò³ ùîäî çàáóäîâ. Õî-
÷ó íàãîëîñèòè, ùî ï³ñëÿ ³í³ö³éî-
âàíîãî ìíîþ ³ ï³äïèñàíîãî êåð³â-
íèêàìè íàéá³ëüøèõ áóä³âåëüíèõ
êîìïàí³é ìåìîðàíäóìó íà áóä-
ìàéäàí÷èêàõ ñòîëèö³ íå ïîâèí-
íî áóòè í³ÿêî¿ ïðèâàòíî¿ îõîðî-
íè! Óñ³ îá’ºêòè îõîðîíÿº òà çàáåç-
ïå÷óº íà íèõ ïðàâîïîðÿäîê âè-
êëþ÷íî ïîë³ö³ÿ! ² äðóãå: ùîá íå
áóëî ñïåêóëÿö³é. Íà «Ãåðî¿â Äí³ï-
ðà» ñüîãîäí³ òðèâàþòü ðîáîòè ç
ïëàíîâîãî óêð³ïëåííÿ ñòàíö³¿ òà
îáëàøòóâàííÿ ã³äðî³çîëÿö³¿. Çà-
õîäè çä³éñíþº êîìïàí³ÿ «Ìåòðî-
áóä» ³ äëÿ ¿õ çàâåðøåííÿ íåîáõ³ä-
íèé ïåâíèé ÷àñ. Àëå ÿ ùå ðàç íà-
ãîëîøóþ: áóä³âíèöòâî ÒÐÖ â³ä-
áóâàòèìåòüñÿ ëèøå çà çãîäè ãðî-
ìàäè!», — çàÿâèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî, äå-
ïóòàòè Êè¿âðàäè, ÿê ³ íà ïîïåðåä-
í³é «ïëåíàðö³» ïðîãîëîñóâàëè çà
âèñòóï ïðåäñòàâíèö³ â³ä ìåøêàí-
ö³â Îáîëîí³. Ñóäÿ÷è ç ¿¿ âæå äî-
âîë³ ìèðîëþáèâî¿ ðèòîðèêè, ñè-
òóàö³ÿ òàì ä³éñíî çì³íþºòüñÿ íà
êðàùå.

Ñèìâîë óêðà¿íñüêî¿ äóø³
Êè¿âðàäà ï³äòðèìóº ³í³ö³àòè-

âó êèÿí ùîäî çàïðîâàäæåííÿ Äíÿ
óêðà¿íñüêî¿ âèøèâàíêè.Íà ïëåíàð-
íîìó çàñ³äàíí³ äåïóòàòè âèð³øè-
ëè çâåðíóòèñÿ äî êîëåã ³ç Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî âïðîâà-
äæåííÿ äåðæàâíîãî ñâÿòà — Äíÿ
óêðà¿íñüêî¿ âèøèâàíêè.

Óæå òðàäèö³éíî âîíî â³äçíà-
÷àºòüñÿ â òðåò³é ÷åòâåð òðàâíÿ,
îäíàê é äîñ³ íå íîñèòü îô³ö³éíî-
ãî õàðàêòåðó. «Ùîðîêó Äåíü âè-
øèâàíêè îá’ºäíóº äåñÿòêè òèñÿ÷
óêðà¿íö³â. Äëÿ êîæíîãî ç íàñ öå
íå ïðîñòî ïîä³ÿ. Öå ïîêàçíèê íà-
øî¿ ñàìîáóòíîñò³ òà óí³êàëüíî-
ñò³. Íàðàç³ öå ñâÿòî íå íîñèòü îô³-
ö³éíîãî õàðàêòåðó. Îäíàê, óæå
óïðîäîâæ äâîõ ðîê³â ÷èñåëüí³ ãðî-
ìàäñüê³ îá’ºäíàííÿ çâåðòàþòüñÿ
ç ïðîõàííÿì íàäàòè éîìó ñòàòóñ
äåðæàâíîãî. ß â³ðþ, ùî öå ñâÿòî
ñòàíå îá’ºäíóþ÷èì äëÿ âñ³õ óêðà-
¿íö³â ñâ³òó, äîçâîëèòü ï³äíÿòè íà-
ö³îíàëüíèé äóõ òà ñàìîñâ³äî-
ì³ñòü», — çàçàíà÷èëà äåïóòàò
Êè¿âðàäè Â³êòîð³ÿ Ìóõà �

Íàïðóæåííÿ íà ô³í³øí³é ïðÿì³é
� Ó÷îðà ñëîâà «íåâ³äêëàäí³ñòü», «âèíÿòêîâ³ñòü» áóëè ëåäü íå â êîæíîìó ïèòàíí³ 

òà ð³øåííÿõ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè
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Êèºâîì ïðîá³æàòü
ìàðàôîíö³

Öèìè âèõ³äíèìè ó ñàìîìó ñåðö³ ñòî-

ëèö³ íà Õðåùàòèêó â³äáóäåòüñÿ îäèí

³ç íàéâ³äîì³øèõ óêðà¿íñüêèõ ëåãêî-

àòëåòè÷íèõ çàõîä³â—Êè¿âñüêèé ì³æ-

íàðîäíèé ìàðàôîí Wizz Air Kyiv City

Marathon-2016.Óæå âñüîìå ïîñï³ëü

çìàãàííÿ çáåðóòü òèñÿ÷³ á³ãóí³â ç

óñüîãî ñâ³òó. Â ðàìêàõ çàõîäó— äèñ-

òàíö³¿ íà áóäü-ÿê³ ñìàêè òà ï³äãîòîâ-

êó, çîêðåìà, ïëàíóþòüñÿ äîðîñë³ çà-

á³ãè: 42, 19,5, 10, 5 òà 2 ê³ëîìåòðè, à

òàêîæ äèòÿ÷³ çàá³ãè íà 1000, 500 òà

100 ìåòð³â.

Äî ñëîâà, çàõ³ä óïåðøå ïðîéäå ó

ñòàòóñ³ íîâîÿâëåíîãî ÷ëåíà Àñîö³-

àö³¿ ì³æíàðîäíèõ ìàðàôîí³â ³ ïðî-

á³ã³â, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü 260

çìàãàíü, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â á³ëüø

í³æ 80 êðà¿íàõ ñâ³òó.Òîìó ðåçóëüòà-

òè ó÷àñíèê³â âíåñóòü äî ïðîòîêîë³â,

à ÿêùî êîìóñü ïîùàñòèòü, çìîæå íà-

â³òü âñòàíîâèòè îô³ö³éíèé ñâ³òîâèé

ðåêîðä.

Ó âåðåñí³ â ñòîëèö³
äåìîíòóâàëè 
ìàéæå 400 
íåçàêîííèõ 
ðåêëàìíèõ 
êîíñòðóêö³é

Çà ïåðøèé îñ³íí³é ì³ñÿöü ó Êèºâ³

áóëî çíåñåíî áëèçüêî 400 íåçàêîí-

íèõ ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é, ïîâ³-

äîìëÿº ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà». Çà äàíè-

ìè ï³äïðèºìñòâà, îñíîâíèé àêöåíò

áóëî çðîáëåíî íà âèâ³ñêè òà íà ðåê-

ëàìí³ ùèòè. Îñòàíí³õ óïðîäîâæ âå-

ðåñíÿ äåìîíòóâàëè ïîíàä 100 îäè-

íèöü.

Á³ëüø äåòàëüíó òà àêòóàëüíó ³í-

ôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè íà îô³-

ö³éíîìó ñàéò³ ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà».

Ó ì³ñò³ ðîçïî÷àëèñÿ 
Äí³ ïîëüñüêîãî ê³íî

Äí³ ïîëüñüêîãî ê³íî â Óêðà¿í³, ÿê³

òðèâàòèìóòü ³ç 6 äî 12 æîâòíÿ â

êóëüòóðíîìó öåíòð³ «Ê³íîòåàòð «Êè-

¿â» (âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 19), —

âëàñíèé ïðîåêò Ïîëüñüêîãî ³íñòè-

òóòó ó Êèºâ³. Òðàäèö³éíî ó ïðîãðà-

ì³ ïðåäñòàâëåíî ø³ñòü íàéêðàùèõ

ô³ëüì³â, ñòâîðåíèõ óïðîäîâæ îñòàí-

í³õ äâîõ ðîê³â. Ãëÿäà÷³ ïîçíàéîìëÿòü-

ñÿ ç íàéíîâ³øèìè ðîáîòàìè ðåæè-

ñåð³â, ÷è¿ ñòð³÷êè ñâîãî ÷àñó áóëè

ïðåäñòàâëåí³ â Óêðà¿í³ ó ðàìêàõ

Äí³â ïîëüñüêîãî ê³íî òà íà ³íøèõ

ê³íîôåñòèâàëÿõ, çîêðåìà, ðîáîòè

Áîðèñà Ëàíêîøà, Êøèøòîôà Êîï-

÷èíñüêîãî, Ê³íãè Äåìáñüêî¿, Ìàëãî-

æàòè Øóìîâñüêî¿ òà Äàð³óøà Ãàºâ-

ñüêîãî.

Ó ðàìêàõ Õ² Äí³â ïîëüñüêîãî ê³-

íî òà ç íàãîäè 75-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íà-

ðîäæåííÿ âñåñâ³òíüîâ³äîìîãî ðå-

æèñåðà Êøèøòîôà Êåñëüîâñüêîãî ó

ñòîëè÷íîìó ê³íîòåàòð³ «Ë³ðà» áóäå

ïðåäñòàâëåíî ô³ëüìè ïîëüñüêîãî òà

ôðàíöóçüêîãî ïåð³îä³â òâîð÷îñò³

ìàéñòðà.

Ìàéæå âñ³ 131 ïèòàííÿ,ÿê³ áóëè ó ïðîåêò³ ïîðÿäêó äåííîãî Êè¿âðàäè,çðàçó â³ä³éøëè íà äðóãèé ïëàí,ÿê ò³ëüêè ïî÷àëîñÿ âíåñåííÿ òà îáãîâîðåííÿ äåïóòàòàìè äîäàòêîâèõ ïèòàíü

×åòâåðòèé êâàðòàë — ô³í³øíà ïðÿìà äëÿ êàëåí-
äàðíîãî òà ô³íàíñîâîãî ðîêó. Çíà÷íîþ ì³ðîþ ñàìå
öÿ îáñòàâèíà ïîÿñíþâàëà íàïðóæåí³ñòü, ÿêà ïàíó-
âàëà ó÷îðà ï³ä ÷àñ ÷åðãîâîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè.
Êàìåíåì ñïîòèêàííÿ äëÿ äåïóòàò³â ñòàëî ïèòàííÿ
ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ÷èííî¿ ðåäàêö³¿ áþäæåòó
Êèºâà íà 2016 ð³ê. Äîâåëîñÿ íàâ³òü îãîëîøóâàòè
ï³âãîäèííó ïåðåðâó äëÿ ç’ÿñóâàííÿ ïîçèö³é êåð³â-
íèêàìè ôðàêö³é. Óõâàëà öüîãî ð³øåííÿ íà íèí³ø-
íüîìó çàñ³äàíí³ âèÿâèëàñÿ ïðîáëåìàòè÷íîþ.

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

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 1 червня 2000 року № 141/862 «Про встановлення звання 
«Почесний громадянин міста Києва» та заохочувальних 

відзнак Київського міського голови»
Рішення Київської міської ради № 17/1021 від 22 вересня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю
України – місто герой Київ», з метою реалізації статусу осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин
міста Києва», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 1 ÷åðâíÿ 2000 ðîêó ¹ 141/862 «Ïðî âñòàíîâ-

ëåííÿ çâàííÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Êè-

ºâà» òà çàîõî÷óâàëüíèõ â³äçíàê Êè¿âñüêîãî ì³ñü-

êîãî ãîëîâè» çì³íè, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî âèãîòîâëåííÿ òà âèäà÷³ ïîñâ³ä÷åííÿ Ïî÷åñ-

íîãî ãðîìàäÿíèíà ì³ñòà Êèºâà îñîáàì, ÿêèì íà

ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ ïðèñâîºíî

çâàííÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Êèºâà».

2.2. Ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè

ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà îáëàøòóâàòè ³í-

ôîðìàö³éí³ äîøêè «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñ-

òà Êèºâà» ³ç çàíåñåííÿì äàíèõ ïðî Ïî÷åñíèõ

ãðîìàäÿí ì³ñòà Êèºâà.

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-

íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿç-

ê³â.

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 звернення депутатів Київської міської ради 
до Кабінету Міністрів України

Рішення Київської міської ради № 16/1020 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону Укра3

їни «Про охорону навколишнього природного середовища», з метою вирішення питання фінансування демер3
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до Кабінету Міністрів України

Ó ãðóäí³ 1951 ðîêó áóëà ðîçïî÷àòà ïðîìèñ-

ëîâà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà â³äêðèòîãî àêö³î-

íåðíîãî òîâàðèñòâà «Ðàäèêàë» (äàë³ – ÂÀÒ «Ðà-

äèêàë»), ÿêå äî 1996 ðîêó áóëî ìîíîïîë³ñòîì

íà âèðîáíèöòâî â Óêðà¿í³ äåÿêèõ âèä³â ñèíòå-

òè÷íèõ ìàòåð³àë³â, çîêðåìà ï³íîïîë³óðåòàíó,

áåðòîëåòîâî¿ ñîë³, ãåðìîáóòèëó, õ³ì³÷íèõ çàñî-

á³â çàõèñòó ðîñëèí.

Ó 1960-1970 ðð. ï³äïðèºìñòâî ÂÀÒ «Ðàäèêàë»

(íà òîé ÷àñ Çàâîä õ³ì³êàò³â) ñòàëî îäíèì ç ïðî-

â³äíèõ ï³äïðèºìñòâ õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³.

Ó 1994 ðîö³ ï³äïðèºìñòâî ïðèâàòèçîâàíî øëÿ-

õîì êîðïîðàòèçàö³¿ òà ïåðåòâîðåíî íà ÂÀÒ «Ðà-

äèêàë».

À ó 1996 ðîö³ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü êîøò³â òà áîð-

ãè çà åíåðãîíîñ³¿ âèðîáíèöòâî ÂÀÒ «Ðàäèêàë»

áóëî çóïèíåíî, âèâ³ä ïîòóæíîñòåé íåáåçïå÷íèõ

âèðîáíèöòâ ç åêñïëóàòàö³¿ òàê ³ íå â³äáóâñÿ. Çó-

ïèíêà âèðîáíèöòâà â³äáóëàñü áåç â³äïîâ³äíèõ

ðåãëàìåíòíèõ ðîá³ò òà âèâîäó ïîòóæíîñòåé ç

åêñïëóàòàö³¿ íàëåæíèì ÷èíîì.

Ó ïåð³îä 1996-1998 ðîê³â, òàêîæ áåç äîäåð-

æàííÿ â³äïîâ³äíèõ íîðì òà âèêîíàííÿ íåîáõ³ä-

íèõ ðåãëàìåíòíèõ ðîá³ò, áóëè çóïèíåí³ âñ³ âèäè

âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ íà çàâîä³.

Ç öüîãî ÷àñó íåïðàöþþ÷å âèðîáíèöòâî ïî÷àëî

ðóéíóâàòèñÿ, íåáåçïå÷í³ ðå÷îâèíè òà ñïîëóêè, ùî

çàëèøèëèñÿ â ³íæåíåðíîìó òà òåõíîëîã³÷íîìó îá-

ëàäíàíí³, ïî÷àëè ñòàíîâèòè ï³äâèùåíó çàãðîçó

äëÿ äîâê³ëëÿ òà çäîðîâ’ÿ ìåøêàíö³â ì³ñòà Êèºâà.

Óõâàëîþ â³ä 01.02.2002 ó ñïðàâ³ ¹ 24/142-6

ñóä â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 43 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî

âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì» âèçíàâ áàíêðóòà ÂÀÒ

«Ðàäèêàë» îñîáëèâî íåáåçïå÷íèì ï³äïðèºì-

ñòâîì õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ïðèçíà÷èâ êå-

ðóþ÷îãî ñàíàö³ºþ.

Çà ïåð³îä ç 2001-ãî äî 2006 ðîêó çã³äíî ç ïëà-

íîì ñàíàö³¿:

– âèâåçåíî íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ êîð-

ïîðàö³¿ «Óêðà¿íñüêå äåðæàâíå îá’ºäíàííÿ «Ðà-

äîí» 54 îäèíèö³ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³-

íþâàííÿ;

– âèâåçåíî 127005,32 êã ðòóò³ ìåòàëåâî¿, 96

òîíí ðòóòºâì³ñíèõ øëàì³â òà ïîíàä òèñÿ÷ó òîíí

çàáðóäíåíîãî ðòóòòþ îáëàäíàííÿ ³ õ³ì³÷íèõ ðå-

÷îâèí ð³çíîãî êëàñó íåáåçïåêè;

– ïðîâåäåíî ðîáîòè ç äåìîíòàæó îáëàäíàí-

íÿ, ÿêå êîíòàêòóâàëî ³ç ðòóòòþ, òà â³äïðàâëåíî

íà òåðì³÷íó äåìåðêóðèçàö³þ íà TOB «Ìèêèòðòóòü»

åëåêòðîë³çåð³â 82 îä., ðîçêëàäà÷³â 78 îä., ãðà-

ô³òîâèõ íàñàäîê äî ðîçêëàäà÷³â 78 êîìïëåêò³â;

– äåìîíòîâàíî òà â³äïðàâëåíî íà TOB «Ìè-

êèòðòóòü» íà äåìåðêóðèçàö³þ 141 òîííó ìåòà-

ëîêîíñòðóêö³é òà îáëàäíàííÿ (ðåøòêè òðóáî-

ïðîâîä³â òîùî), ÿê³ áåçïîñåðåäíüî êîíòàêòóâà-

ëè ç ðòóòòþ ìåòàëåâîþ;

– ïðîâåäåíî ðîáîòè ç íåéòðàë³çàö³¿ 153 òîíí

ñîëÿíî¿ êèñëîòè, 27,2 òîííè ñ³ð÷àíî¿ êèñëîòè òà

42 òîíí îëåóìó, çàáðóäíåíèõ õëîðîðãàí³÷íèìè

ñïîëóêàìè;

– ç³áðàíî 30 òîíí õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí, ÿê³ íå-

ìîæëèâî ³äåíòèô³êóâàòè, é íàïðàâëåíî íà çíåø-

êîäæåííÿ äî TOB «ÅËÃÀ» ì. Øîñòêà (ìåòîä áà-

ãàòîêîøóðíîãî ï³ðîë³çó ç êàòàë³òè÷íèì äîîïà-

ëåííÿì â³äâåäåíèõ ãàç³â);

– çíåøêîäæåíî 28 òîíí âèáóõîíåáåçïå÷íèõ

çàëèøê³â áåðòîëåòîâî¿ ñîë³;

– çíåøêîäæåíî áëèçüêî 380 òîíí ç³áðàíèõ òà

ðîçôàñîâàíèõ â³äõîä³â áåðòîëåòîâî¿ ñîë³;

– â³äíîâëåíî òà â³äðåìîíòîâàíî áëèçüêî 3000

êâ. ì âíóòð³øíüîçàâîäñüêèõ øëÿõ³â ï³äïðèºì-

ñòâà;

– çàì³íåíî áëèçüêî 1000 ïîã. ì îãîðîæ³;

– ïîâí³ñòþ äåìîíòîâàíî áóä³âåëüí³ êîíñòðóê-

ö³¿ êîðïóñó 101, ÿêèé áóâ ó ñòàä³¿ ðóéíàö³¿;

– îòðèìàíî îô³ö³éíó çãîäó TOB «Ìèêèòðòóòü»

ùîäî ïåðåðîáêè òà çàõîðîíåíèÿ çàáðóäíåíèõ

ðòóòòþ áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é òà øëàì³â;

– ïðîâåäåíî åêîëîã³÷íó ñàíàö³þ 105 êîðïó-

ñ³â, áóä³âåëü òà ñïîðóä ç ïðèëåãëîþ äî íèõ òå-

ðèòîð³ºþ, ðîçòàøîâàíèõ íà êîëèøíüîìó ïðîì-

ìàéäàí÷èêó ÂÀÒ «Ðàäèêàë».

Ó ïåð³îä ç 2007-ãî äî 2011 ðîêó âêëþ÷íî íå

çíàõîäèëî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ âèä³ëåííÿ äåð-

æàâíîãî áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ äëÿ çàâåð-

øåííÿ ðîá³ò ç åêîëîã³÷íî¿ ñàíàö³¿ ÂÀÒ «Ðàäè-

êàë».

Ç ìåòîþ âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ÂÀÒ

«Ðàäèêàë» âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ)

ïðîòÿãîì 2012-2015 ðîê³â çà ðàõóíîê êîøò³â

ì³ñüêîãî áþäæåòó Êèºâà:

– ðîçðîáèâ òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàí-

íÿ (äàë³ – ÒÅÎ) äåìåðêóðèçàö³¿ ïðîìèñëîâîãî

ìàéäàí÷èêà ÂÀÒ «Ðàäèêàë»;

– âèâ³ç çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà çíåøêîäèâ 4,4 òîí-

íè íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â õëîðâì³ñíèõ ïåñòèöè-

ä³â;

– çä³éñíèâ â³äá³ð ïðîá òà õ³ì³êî-àíàë³òè÷íó

îö³íêó ð³âíÿ çàáðóäíåííÿ øàð³â ôóíòó, ´ðóíòî-

âèõ âîä, ñïîðóä, ðîñëèííîñò³ íà ïðîìèñëîâî-

ìó ìàéäàí÷èêó ÂÀÒ «Ðàäèêàë» òà òåðèòîð³¿, ÿêà

äî íüîãî ïðèëÿãàº;

– ñêîíñòðóþâàâ òà âèãîòîâèâ ñïåö³àëüíå îá-

ëàäíàííÿ äëÿ çàâàíòàæåííÿ â³äõîä³â ó òðàíñ-

ïîðòí³ çàñîáè.

ÒÅÎ âèçíà÷åíî, ùî îáñÿã ðòóòüâì³ñíèõ â³ä-

õîä³â, ÿê³ ìàþòü áóòè âèëó÷åí³ òà âèâåçåí³ ç òå-

ðèòîð³¿ ÂÀÒ «Ðàäèêàë», ñòàíîâèòü áëèçüêî 200,0

òèñ. òîíí, à òàêîæ ðîçãëÿíóòî òðè ìîæëèâ³ âà-

ð³àíòè çä³éñíåííÿ äåìåðêóðèçàö³éíèõ ðîá³ò:

ïåðøèé âàð³àíò – çä³éñíåííÿ äåìåðêóðè-

çàö³¿ ïðîìèñëîâîãî ìàéäàí÷èêà ÂÀÒ «Ðàäè-

êàë» ó ðàç³ óòèë³çàö³¿ òà çàõîðîíåíèÿ âñ³õ

ðòóòüâì³ñíèõ â³äõîä³â íà ïîë³ãîí³ TOB «Ìè-

êèòðòóòü» (âàðò³ñòü 224 382,0 òèñ. ãðí ó ö³-

íàõ 2012 ðîêó);

äðóãèé âàð³àíò – çä³éñíåííÿ äåìåðêóðèçàö³¿

ïðîìèñëîâîãî ìàéäàí÷èêà ÂÀÒ «Ðàäèêàë» ó ðà-

ç³ óòèë³çàö³¿ âèñîêîêîíöåíòðîâàíèõ â³äõîä³â íà

TOB «Ìèêèòðòóòü» (áëèçüêî 10,0 òèñ. òîíí) òà

çàõîðîíåííÿ â³äõîä³â ç íèçüêîþ êîíöåíòðàö³ºþ

íà ñïåö³àë³çîâàíîìó ïîë³ãîí³ (ïîë³ãîíà â Óêðà-

¿í³ íåìàº) â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ (âàðò³ñòü 237 042,0

òèñ. ãðí ó ö³íàõ 2012 ðîêó);

òðåò³é âàð³àíò – çä³éñíåííÿ äåìåðêóðèçàö³¿

ïðîìèñëîâîãî ìàéäàí÷èêà ÂÀÒ «Ðàäèêàë» ó ðà-

ç³ óòèë³çàö³¿ òà çàõîðîíåííÿ âñ³õ ðòóòüâì³ñíèõ

â³äõîä³â çà ìåæàìè Óêðà¿íè (âàðò³ñòü 1 271 389,62

òèñ. ãðí ó ö³íàõ 2012 ðîêó).

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî TOB «Ìèêèòðòóòü» íà ñüî-

ãîäí³ ºäèíå â Óêðà¿í³ ñïåö³àë³çîâàíå ï³äïðèºì-

ñòâî, ùî çä³éñíþº ïåðåðîáêó ðòóòüâì³ñíèõ â³ä-

õîä³â, àëå éîãî ïîòóæí³ñòü ñòàíîâèòü ëèøå 20

òèñ. òîíí íà ð³ê ³ íàðàç³ âîíî ïåðåáóâàº â çîí³

àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà îêóïîâàí³é òå-

ðèòîð³¿ îêðåìèõ ðàéîí³â Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ Óêðà-

¿íè.

Ó 2013 ðîö³ ïëàíóâàëîñÿ ðîçïî÷àòè ïðîâå-

äåííÿ ñàíàö³¿ òåðèòîð³¿ ÂÀÒ «Ðàäèêàë» çà ðàõó-

íîê äåðæàâíèõ áþäæåòíèõ êîøò³â â³äïîâ³äíî äî

Çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè çàõèñòó

íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é â³ä íàäçâè÷àéíèõ ñèòó-

àö³é òåõíîãåííîãî òà ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó íà

2013-2017 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ Çàêîíîì Óêðà-

¿íè «Ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó ö³ëüîâó ïðîãðàìó

çàõèñòó íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é â³ä íàäçâè÷àé-

íèõ ñèòóàö³é òåõíîãåííîãî òà ïðèðîäíîãî õà-

ðàêòåðó íà 2013-2017 ðîêè».

Çàãàëüíèé îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ çã³äíî ³ç ö³ºþ

ïðîãðàìîþ ñòàíîâèòü 134,0 ìëí ãðí. Îäíàê ïå-

ðåäáà÷åí³ Çàãàëüíîäåðæàâíîþ ö³ëüîâîþ ïðî-

ãðàìîþ êîøòè ó 2013-2015 ðîêàõ òàê ³ íå âèä³-

ëÿëèñÿ, à òîìó íå ðîçïî÷àòî ðîáîòè ³ç çàáåçïå-

÷åííÿ åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîãî çáèðàííÿ, ïåðå-

âåçåííÿ, çáåð³ãàííÿ, îáðîáëåííÿ, óòèë³çàö³¿, âè-

äàëåííÿ, çíåøêîäæåííÿ ³ çàõîðîíåííÿ ðòóòü-

âì³ñíèõ â³äõîä³â.

Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) çà ðàõó-

íîê áþäæåòíèõ êîøò³â çàáåçïå÷èâ ó 2013-2014

ðîêàõ âèâåçåííÿ çà ìåæ³ Óêðà¿íè íà çíåøêî-

äæåííÿ (óòèë³çàö³þ) 292,84 òîííè õëîðîðãàí³÷-

íèõ òà íå³äåíòèô³êîâàíèõ ñïîëóê ç òåðèòîð³¿ ÂÀÒ

«Ðàäèêàë».

Ó 2015 ðîö³ ç ì³ñüêîãî ôîíäó îõîðîíè íàâêî-

ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òàêîæ áóëî

âèä³ëåíî êîøòè íà çä³éñíåííÿ åêîëîã³÷íî áåç-

ïå÷íîãî çáèðàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, çáåð³ãàííÿ,

îáðîáëåííÿ, óòèë³çàö³¿, âèäàëåííÿ, çíåøêî-

äæåííÿ ³ çàõîðîíåííÿ áëèçüêî 200 òîíí çàëèø-

ê³â õëîðîðãàí³÷íèõ â³äõîä³â íà òåðèòîð³¿ ÂÀÒ «Ðà-

äèêàë».

Äåïàðòàìåíò ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³ä-

ïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) ÿê ãîëîâíèé ðîçïîðÿäíèê êîøò³â ïðîòÿ-

ãîì 2015 ðîêó äâ³÷³ îãîëîøóâàâ êîíêóðñ íà çà-

êóï³âëþ ïîñëóã ùîäî çä³éñíåííÿ çàçíà÷åíèõ çà-

õîä³â íà òåðèòîð³¿ ÂÀÒ «Ðàäèêàë»

Âïåðøå íå íàä³éøëî æîäíî¿ ïðîïîçèö³¿ â³ä

ïîòåíö³éíèõ âèêîíàâö³â ðîá³ò. Âäðóãå íàä³éø-

ëà ïðîïîçèö³ÿ ò³ëüêè â³ä îäíîãî ïîòåíö³éíîãî

âèêîíàâöÿ. Àëå ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â³äïîâ³äíî

äî àáçàöó øîñòîãî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 30 Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî çä³éñíåííÿ äåðæàâíèõ çàêó-

ï³âåëü» çàìîâíèê â³äì³íÿº òîðãè, ÿêùî äëÿ ó÷àñ-

ò³ â íèõ ïîäàíî ìåíøå äâîõ ïðîïîçèö³é êîíêóðñ-

íèõ òîðã³â.

Êåðóþ÷èñü ö³ºþ íîðìîþ, êîì³òåò ç êîíêóðñ-

íèõ òîðã³â Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîç-

âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî â³äì³íó

òîðã³â íà çàêóï³âëþ çàçíà÷åíèõ ïîñëóã.

Íàðàç³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàííÿ âèä³ëåííÿ ó

2016 ðîö³ êîøò³â íà âèâåçåííÿ òà çíåøêîäæåí-

íÿ ç òåðèòîð³¿ ÂÀÒ «Ðàäèêàë» íåáåçïå÷íèõ õëîð-

îðãàí³÷íèõ â³äõîä³â çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñüêîãî

ôîíäó îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-

ðåäîâèùà.

Ç ìåòîþ ðîçâ’ÿçàííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì

ÂÀÒ «Ðàäèêàë» âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðà-

ö³ÿ) íàä³ñëàâ çâåðíåííÿ äî Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà

Óêðà¿íè ßöåíþêà À. Ï. (ëèñò â³ä 30.12.2014

¹ 001-2852) ùîäî íåîáõ³äíîñò³ âèçíà÷åííÿ âà-

ð³àíòà äåìåðêóðèçàö³¿ ïðîìèñëîâîãî ìàéäàí-

÷èêà ÂÀÒ «Ðàäèêàë» (çã³äíî ç ðîçðîáëåíèì òåõ-

í³êî-åêîíîì³÷íèì îá´ðóíòóâàííÿì) òà ï³äãîòîâ-

êè ïðîåêòó îêðåìîãî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó Ì³-

í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çä³éñíåííÿ äåìåðêóðèçà-

ö³¿ ïðîìèñëîâîãî ìàéäàí÷èêà ÂÀÒ «Ðàäèêàë» çà

ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî ôîíäó îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ïðîòÿãîì

2015-2018 ðîê³â».

Çà äîðó÷åííÿì Â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà-

¿íè – Ì³í³ñòðà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³â-

íèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-

ñòâà Óêðà¿íè Ã. Çóáêà â³ä 13.01.2015 ¹ 109/1/1-

15 Ì³í³ñòåðñòâî åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-

ñ³â Óêðà¿íè ³íôîðìóâàëî Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â

Óêðà¿íè (ëèñò â³ä 11.03.2015 ¹ 5/1-7/2152),

ùî çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 28.12.2014

¹ 79-V²²² âíåñåíî çì³íè äî Áþäæåòíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè â ÷àñòèí³ ì³æáþäæåòíèõ â³äíî-

ñèí, ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî çíà÷íå çá³ëüøåííÿ

ðåñóðñó ì³ñöåâèõ áþäæåò³â çà ðàõóíîê çá³ëü-

øåííÿ â³äñîòêà (äî 80%) çàðàõóâàííÿ åêîëî-

ã³÷íîãî ïîäàòêó äî çàãàëüíîãî ôîíäó áþäæå-

òó ì³ñòà Êèºâà, à òîìó äîö³ëüíî âèð³øóâàòè

ïðîáëåìó çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà.
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Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç äî-

ðó÷åííÿì â³ä 24.03.2015 ¹ 4701/0/2-15 íàä³-

ñëàâ ëèñò Ì³í³ñòåðñòâà åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ

ðåñóðñ³â Óêðà¿íè äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ âðàõóâàííÿ â ðîáîò³, ïðè öüî-

ìó ïèòàííÿ âèçíà÷åííÿ âàð³àíòà äåìåðêóðèçà-

ö³¿ ïðîìèñëîâîãî ìàéäàí÷èêà ÂÀÒ «Ðàäèêàë» íå

áóëî ðîçãëÿíóòî.

Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) ëèñòîì

â³ä 08.07.2015 ¹ 003-1968 ³íôîðìóâàâ Êàá³íåò

Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðî òå, ùî çàëèøàºòüñÿ íå-

âèð³øåíèì ïèòàííÿ âèáîðó âàð³àíòà äåìåðêóðè-

çàö³¿ ïðîìèñëîâîãî ìàéäàí÷èêà ÂÀÒ «Ðàäèêàë».

Òîìó ïðîáëåìà âñå ùå ³ñíóº.

Çã³äíî ç ïóíêòîì 4 Ïîðÿäêó çàòâåðäæåííÿ

ïðîåêò³â áóä³âíèöòâà ³ ïðîâåäåííÿ ¿õ åêñïåðòè-

çè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñ-

òð³â Óêðà¿íè â³ä 11.05.2011 ¹ 560 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ ïðîåêò³â áóä³âíèöòâà ³ ïðîâåäåííÿ ¿õ

åêñïåðòèçè òà âèçíàííÿ òàêèìè, ùî âòðàòèëè

÷èíí³ñòü, äåÿêèõ ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â

Óêðà¿íè», ó ðàç³ êîøòîðèñíî¿ âàðòîñò³ ïîíàä

100,0 ìëí ãðí ð³øåííÿ ïðèéìàºòüñÿ Êàá³íåòîì

Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

Âðàõîâóþ÷è, ùî âèð³øèòè ïèòàííÿ çä³éñíåí-

íÿ äåìåðêóðèçàö³¿ ïðîìèñëîâîãî ìàéäàí÷èêà

ÂÀÒ «Ðàäèêàë» çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñüêîãî áþ-

äæåòó íà ñüîãîäí³øí³é äåíü íåìîæëèâî (â áþ-

äæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê î÷³êóºòüñÿ íàäõî-

äæåííÿ åêîëîã³÷íîãî ïîäàòêó â ñóì³ ëèøå 32,6

ìëí ãðí), ïðîñèìî âèçíà÷èòè âàð³àíò äåìåðêó-

ðèçàö³¿ òà ïåðåäáà÷èòè âèä³ëåííÿ äåðæàâíèõ

áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü íà ¿¿ ïðîâåäåííÿ ó 2016-

2017 ðîêàõ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про зміну типу та найменування 
загальноосвітнього навчального закладу І3ІІІ 

ступенів «Спеціальна загальноосвітня 
школа3інтернат № 6» м. Києва на комунальний 

загальноосвітній навчальний заклад І3ІІІ ступенів 
«Навчально3реабілітаційний центр № 6» м. Києва

Рішення Київської міської ради № 21/1025 від 22 вересня 2016 року
Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, пунктів 30, 31 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну серед3
ню освіту», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 листопада 2012 року № 1299
«Про затвердження перспективного плану розвитку навчально3реабілітаційних центрів», наказу Міністер3
ства освіти і науки України від 31 грудня 2015 року № 1436 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпе3
чення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі», рішення Ки3
ївської міської ради від 15 березня 2012 року № 209/7546 «Про делегування повноважень виконавчому ор3
гану Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та районним в місті Києві держав3
ним адміністраціям у сфері освіти», з метою забезпечення в місті Києві права на освіту дітей з особливими ос3
вітніми потребами в загальноосвітньому просторі Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çì³íèòè òèï òà íàéìåíóâàííÿ çàãàëüíîîñâ³ò-

íüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ²-²²² ñòóïåí³â «Ñïåö³àëü-

íà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà-³íòåðíàò ¹ 6» 

ì. Êèºâà (êîä ªÄÐÏÎÓ 22881975) íà êîìóíàëüíèé

çàãàëüíîîñâ³òí³é íàâ÷àëüíèé çàêëàä ²-²²² ñòóïåí³â

«Íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð ¹ 6» ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè êîìóíàëüíèé çàãàëüíîîñâ³òí³é

íàâ÷àëüíèé çàêëàä ²-²²² ñòóïåí³â «Íàâ÷àëüíî-ðå-

àá³ë³òàö³éíèé öåíòð ¹ 6» ì. Êèºâà äî ñôåðè

óïðàâë³ííÿ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïðîäîâæèâøè éîãî

ôóíêö³îíóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñâ³ò-

ëèöüêîãî, 31/7.

3. Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðà-

âîâ³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ïóíêòó 1

öüîãî ð³øåííÿ.

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà

ñïîðòó.
Київський міський голова

В. Кличко

Про розірвання договору оренди 
земельної ділянки від 25.11.2005 № 7536300251, 

укладеного між Київською міською радою 
та товариством з обмеженою відповідальністю 
«БК «Травертин» на підставі рішення Київської 

міської ради від 19.07.2005 № 831/3406
Рішення Київської міської ради № 2/1006 від 15 вересня 2016 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Земельного кодексу Укра3
їни, статтею 31 Закону України «Про оренду землі», статтею 188 Господарського кодексу України та статтею
416 Цивільного кодексу України, пунктами 8.4, 11.4 договору оренди земельної ділянки від 25.11.2005 № 753
6300251 та тим, що товариством з обмеженою відповідальністю «БК «Травертин» не виконано умови пункту
8.4 договору оренди, а саме: не завершено забудову земельної ділянки в строки, встановлені проектною до3
кументацією на будівництво, затвердженою в установленому порядку, але не пізніше ніж через три роки з
моменту державної реєстрації договору, враховуючи громадський супротив, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 25.11.2005 ¹ 75-6-00251 (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:75:288:0062) ïëîùåþ 4095

(÷îòèðè òèñÿ÷³ äåâ’ÿíîñòî ï’ÿòü) êâ. ì, óêëàäå-

íèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðè-

ñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÁÊ «Òðà-

âåðòèí» íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 831/3406 «Ïðî ïåðåäà-

÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«ÁÊ «Òðàâåðòèí» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-

íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà âáóäî-

âàíèìè ³ ïðèáóäîâàíèìè íåæèòëîâèìè ïðèì³-

ùåííÿìè íà âóë. Òóëóçè, 6-ä ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Â÷èíèòè â³äïîâ³äí³ ä³¿ äëÿ çíÿòòÿ ç ðåºñ-

òðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

25.11.2005 ¹ 75-6-00251, óêëàäåíîãî ì³æ Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÁÊ «Òðàâåðòèí».

2.2. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÁÊ «Òðàâåðòèí» ïðî ïðèéíÿò-

òÿ öüîãî ð³øåííÿ òà ïðî òå, ùî ïðàâî íà çàáóäî-

âó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðåàë³çóºòüñÿ ëèøå ¿¿ âëàñ-

íèêîì àáî êîðèñòóâà÷åì.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ

çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëåêî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ

ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³

ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ îçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâ-

íî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó

ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñ-

òè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про створення тимчасової контрольної 
комісії Київської міської ради щодо перевірки 

сплати пайової участі (внесків) замовників 
у створенні і розвитку соціальної 

та інженерно3транспортної інфраструктури Києва 
на підставі договорів, укладених після 2006 року
Рішення Київської міської ради № 3/1007 від 15 вересня 2016 року

Відповідно до статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Регламенту Ки3
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 7 липня 2016 року № 579/579, з ме3
тою перевірки дотримання норм чинного законодавства замовниками будівництва під час здійснення місто3
будівної діяльності, недопущення порушення норм чинного законодавства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ñòâîðèòè òèì÷àñîâó êîíòðîëüíó êîì³ñ³þ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî ïåðåâ³ðêè ñïëàòè

ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) çàìîâíèê³â ó ñòâîðåí-

í³ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-

íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ äîãî-

âîð³â, óêëàäåíèõ ï³ñëÿ 2006 ðîêó (äàë³ – Òèì÷à-

ñîâà êîíòðîëüíà êîì³ñ³ÿ).

2. Îáðàòè ïåðñîíàëüíèé ñêëàä Òèì÷àñîâî¿

êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ ó ñêëàä³ äåïóòàò³â:

ãîëîâà Òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè – Îìåëü÷åíêî Îëåêñàíäð

Îëåêñàíäðîâè÷, äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè; 

÷ëåíè Òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿:

– Àíòîíºíêî Ëåîí³ä Âàñèëüîâè÷, äåïóòàò Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

– Áàëèöüêà Îëüãà Ñòàí³ñëàâ³âíà, äåïóòàò Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

– Áåðåçí³êîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, äåïóòàò

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

– Áîíäàð÷óê Îëåã Âîëîäèìèðîâè÷, äåïóòàò

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

– Áóä³ëîâ Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷, äåïóòàò Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

– Âåðåìåºíêî Îëüãà Ëåîí³ä³âíà, äåïóòàò Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

– Ãîí÷àðîâ Âîëîäèìèð Âàëåíòèíîâè÷, äåïó-

òàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

– Ä³äåíêî ßðîñëàâ Îëåêñàíäðîâè÷, äåïóòàò

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

– Êàë³í³÷åíêî Äìèòðî Þð³éîâè÷, äåïóòàò Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

– Ê³ñ³ëüîâ ²ãîð Ïåòðîâè÷, äåïóòàò Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè;

– Êóçèê Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷, äåïóòàò Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

– Îïàä÷èé ²ãîð Ìèõàéëîâè÷, äåïóòàò Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

– Ïðèõîäüêî Íàòàë³ÿ ²ãîð³âíà, äåïóòàò Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

– Ðóäåíêî Îëåêñ³é Ïàâëîâè÷, äåïóòàò Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

– Òîâìàñÿí Âàãàí Ðîáåðòîâè÷, äåïóòàò Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

– Õàð÷åíêî Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, äåïó-

òàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

3. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Òèì÷àñîâî¿ êîí-

òðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ âèçíà÷èòè:

– ïåðåâ³ðêà óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ñïëàòè ïà-

éîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) çàìîâíèê³â ó ñòâîðåíí³ ³

ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-

íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà çàáóäîâíèêàìè ïî-

÷èíàþ÷è ç 2006 ðîêó;

– ïåðåâ³ðêà ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â)

çàìîâíèê³â ó ñòâîðåíí³ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ òà

³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-

ºâà ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³

íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ç 2006 ðîêó;

– ïåðåâ³ðêà ôàêò³â óõèëåííÿ â³ä óêëàäåííÿ

äîãîâîð³â ùîäî ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çàìîâ-

íèê³â ó ñòâîðåíí³ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-

íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà

ç 2006 ðîêó.

4. Äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà êîì³ñ³þ çàâ-

äàíü Òèì÷àñîâà êîíòðîëüíà êîì³ñ³ÿ ìàº ïðàâî

ó 10-äåííèé òåðì³í îòðèìóâàòè â³ä âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), éîãî ñòðóêòóðíèõ

ï³äðîçä³ë³â òà êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ äîêó-

ìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà

êîì³ñ³þ çàâäàíü, à òàêîæ çàñëóõîâóâàòè íåîá-

õ³äíó ³íôîðìàö³þ.

5. Âèçíà÷èòè ñòðîê ä³ÿëüíîñò³ Òèì÷àñîâî¿ êîí-

òðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ – ø³ñòü ì³ñÿö³â ç äàòè ïðèéíÿò-

òÿ öüîãî ð³øåííÿ.

6. Ïîïåðåäí³é çâ³ò Òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿

êîì³ñ³¿ ïðî âèêîíàíó ðîáîòó òà ïðîïîçèö³¿ çà-

ñëóõàòè íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè íå ï³çí³øå ì³ñÿ÷íîãî òåðì³íó ç äíÿ ïðèé-

íÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

7. Ïðàâîâå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå, ³íôîðìà-

ö³éíå òà îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè

Òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ ïîêëàñòè íà ñåê-

ðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

8. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення «Будинковий 

комітет «Вулиця Бажова, 4» у Дніпровському 
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 9/1013 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра3

їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра3
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної
групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, що зареєстрована у Київській
міській раді 10.04.2016 за № 08/КО35850, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню ство3
рення органу самоорганізації населення від 24.04.2015 та список учасників зборів жителів за місцем прожи3
вання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Áàæîâà, 4».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Áàæîâà,

4» ä³º â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó ¹ 4 íà âóëèö³

Áàæîâà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Â ìåæàõ òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîð-

ãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âó-

ëèöÿ Áàæîâà, 4» ìåøêàº íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ

(çàðåºñòðîâàíî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ) 191 æè-

òåëü, ó òîìó ÷èñë³ 184 æèòåë³, ÿê³ ìàëè ïðàâî ãî-

ëîñó ñòàíîì íà 24.04.2015.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñà-

ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âó-

ëèöÿ Áàæîâà, 4» ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-

ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîí-

ñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïî-

áóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðè-

ÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëü-

íîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ

ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ

«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Áàæîâà, 4» â ìå-

æàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíî-

âàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿â-
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ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ-

÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà çà-

êîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó, ðîç-

ïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîïî-

çèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñòà Êè-

ºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-

äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðè-

ìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-

òîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-

÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòå-

ðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-

ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàí-

íÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó

ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàí-

íÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áó-

äèíêó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãà-

í³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó

ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëà-

äàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³-

çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóð-

íî-îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâ-

íî¿ ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæ-

íüî¿ òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó;

ñïðèÿòè çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,

òðàäèö³é íàðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê

³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íî-

âèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì

ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â,

ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåç-

ïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîò-

í³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïî-

çáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè

ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì

ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòèïî-

æåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ íà-

ñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè ó÷àñòü

ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà äîäåð-

æàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõîðî-

íè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-

òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì

ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéî-

ìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåø-

êàíöÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-

âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàéâàæ-

ëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Áàæîâà, 4» íàáóâàº âëàñ-

íèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó âèêî-

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

ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) â ïîðÿäêó, âñòà-

íîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îð-

ãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áó-

äèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Áàæîâà, 4» â ì³ñÿ÷-

íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåê-

ðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ

ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ ïðî îð-

ãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ï³äòâåðäæåí-

íÿ ïðî âíåñåííÿ äî ºäèíîãî ðåºñòðó ó âèêî-

íàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñïèñ-

êó ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìî-

îðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ. Ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ øëÿ-

õîì äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿: ñâ³äîöòâà ïðî äåð-

æàâíó ðåºñòðàö³þ, äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³é-

íèé êîä (ªÄÐÏÎÓ).

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Âóëèöÿ Áàæîâà, 4» ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíî-

âàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âè-

êîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà

ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³é-

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення «Будинковий комітет «ДАНКО – З» 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 8/1012 від 15 вересня 2016 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра3
їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра3
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», враховуючи заяву ініціатив3
ної групи про створення органу самоорганізації населення від 01.03.2016 № 08/КО32491, протокол зборів жи3
телів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 21.02.2016 та спи3
сок учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «ÄÀÍÊÎ – Ç».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «ÄÀÍÊÎ – 3» ä³º

â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó ¹ 13 íà âóëèö³ Þð³ÿ

Ïàñõàë³íà ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «ÄÀÍÊÎ –

3» ìåøêàº íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ (çàðåºñòðî-

âàíî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ) 82 æèòåëÿ, ó òîìó

÷èñë³ 72 æèòåëÿ, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ãîëîñó ñòàíîì

íà 21.02.2016.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò

«ÄÀÍÊÎ – 3» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-

ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîí-

ñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïî-

áóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðè-

ÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëü-

íîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ

ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ

«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «ÄÀÍÊÎ – 3» â ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåí-

íÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿âñüê³é

ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëà-

äè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà

çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà

Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-

ëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîïî-

çèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñòà Êè-

ºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-

äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðè-

ìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-

òîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-

÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòå-

ðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-

ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàí-

íÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó

ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàí-

íÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áó-

äèíêó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãà-

í³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó

ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëà-

äàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷-

íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-

îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿

ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿

òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; ñïðèÿòè çáå-

ðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³é íàðîä-

íî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòó-

ðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì

ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â,

ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåç-

ïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîò-

í³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïî-

çáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè

ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì

ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòèïî-

æåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ íà-

ñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè ó÷àñòü

ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà äîäåð-

æàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõîðî-

íè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-

òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì

ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéî-

ìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåø-

êàíöÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-

âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàéâàæ-

ëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «ÄÀÍÊÎ – Ç» íàáóâàº âëàñíèõ

ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷î-

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

ê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) â ïîðÿäêó, âñòàíîâ-

ëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãà-

íè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «ÄÀÍÊÎ – 3» â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í

ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ

äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³-

çàö³¿ íàñåëåííÿ, ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ó âè-

êîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñïèñêó

ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãà-

í³çàö³¿ íàñåëåííÿ. Ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ øëÿõîì äåð-

æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿: âèòÿãó ç äåðæàâíîãî ðåºñ-

òðó, äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä (ªÄÐÏÎÓ).

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «ÄÀÍÊÎ – 3» ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü

çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ-

÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñü-

êà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³é-

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на створення 
органу самоорганізації населення 

«Будинковий комітет «Кловський узвіз, 20» 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 13/1017 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра3

їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра3
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної
групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, що зареєстрована у Київській
міській раді 22.04.2016 за № 08/КО35248, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню ство3
рення органу самоорганізації населення від 31.03.2016 та список учасників зборів жителів за місцем прожи3
вання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Êëîâñüêèé óçâ³ç, 20».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Êëîâñüêèé óçâ³ç,

20» ä³º â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó ¹ 20 íà Êëîâ-

ñüêîìó óçâîç³ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Â ìåæàõ òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîð-

ãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Êëîâ-

ñüêèé óçâ³ç, 20» ìåøêàþòü íà çàêîííèõ ï³äñòà-

âàõ (çàðåºñòðîâàíî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ) 332

æèòåë³, ó òîìó ÷èñë³ 293 æèòåë³, ÿê³ ìàëè ïðàâî

ãîëîñó ñòàíîì íà 31.03.2016.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³-

òåò «Êëîâñüêèé óçâ³ç, 20» ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-

ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîí-

ñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïî-

áóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðè-

ÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëü-

íîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ

ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ

«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Êëîâñüêèé óçâ³ç, 20» â ìå-

æàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíî-

âàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿âñüê³é

ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëà-

äè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà

çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà

Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó, ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-

âè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîïî-

çèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñòà Êè-

ºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-

äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðè-

ìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-

òîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-

÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòå-

ðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-

ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàí-

íÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó

ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàí-

íÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áó-

äèíêó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãà-

í³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
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4. Âñòàíîâèòè êðîê çåìåëüíèõ òîðã³â ïî çå-

ìåëüí³é ä³ëÿíö³ ó ðîçì³ð³ 5 â³äñîòê³â â³ä ñòàðòî-

âî¿ ö³íè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ñòàíîâèòü 180505,30

ãðí (ñòî â³ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ ï’ÿòñîò ï’ÿòü ãðèâåíü

30 êîï³éîê).

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëó-

àòàö³¿ êàôå òà ìàãàçèíó íà âóë. Ëóíà÷àðñüêîãî,

24-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

6. Ïðîäàòè ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:66:560:0003) íà âóë. Ëóíà÷àð-

ñüêîãî, 24-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

ïëîùåþ 0,2505 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâó-

âàííÿ é åêñïëóàòàö³¿ êàôå òà ìàãàçèíó.

7. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

7.1. Çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó ïðîåêòó äîãîâî-

ðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.

Ëóíà÷àðñüêîãî, 24-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà.

7.2. Çàáåçïå÷èòè ïåðåäà÷ó âèêîíàâöþ çå-

ìåëüíèõ òîðã³â äîêóìåíò³â òà ìàòåð³àë³â íà ëîò

íå ï³çí³øå 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ íàäõî-

äæåííÿ öüîãî ð³øåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó çåìåëü-

íèõ ðåñóðñ³â.

8. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

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

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

íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ öüî-

ãî ð³øåííÿ íàäàòè ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè òà îáìå-

æåííÿ ùîäî çàáóäîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.

Ëóíà÷àðñüêîãî, 24-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà.

9. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â:

9.1. Óêëàñòè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó áåçïî-

ñåðåäíüî â äåíü ïðîâåäåííÿ òîðã³â.

9.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 91 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

10. Ïîïåðåäèòè ïåðåìîæöÿ àóêö³îíó, ùî ïðà-

âî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 140, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó

ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëà-

äàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³-

çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóð-

íî-îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâ-

íî¿ ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæ-

íüî¿ òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó;

ñïðèÿòè çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,

òðàäèö³é íàðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê

³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íî-

âèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì

ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â,

ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåç-

ïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîò-

í³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïî-

çáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè

ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì

ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòèïî-

æåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ íà-

ñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè ó÷àñòü

ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà äîäåð-

æàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõîðî-

íè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-

òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì

ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéî-

ìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåø-

êàíöÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-

âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàéâàæ-

ëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Êëîâñüêèé óçâ³ç, 20» íàáóâàº

âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó

âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) â ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó Óêðà-

¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Êëîâñüêèé óçâ³ç, 20» â ì³ñÿ÷íèé

òåðì³í ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåê-

ðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðå-

ºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ï³äòâåðäæåííÿ ïðî

âíåñåííÿ äî ºäèíîãî ðåºñòðó ó âèêîíàâ÷îìó

îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñïèñêó ïåðñîíàëüíî-

ãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ. Ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ øëÿõîì äåðæàâíî¿ ðå-

ºñòðàö³¿: ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ,

äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä (ªÄÐÏÎÓ).

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Êëîâñüêèé óçâ³ç, 20» ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíî-

âàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âè-

êîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà

ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³é-

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.
Київський міський голова

В. Кличко

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких рішень Київської міської ради у сфері поводження 

з побутовими відходами
Рішення Київської міської ради № 22/1026 від 22 вересня 2016 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 27 Закону України
«Про житлово3комунальні послуги», законів України «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів»,
постанов Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173 «Питання надання послуг з вивезення
побутових відходів», від 10 грудня 2008 року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення
побутових відходів» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.10.2008

¹ 582/582 «Ïðî âïîðÿäêóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ó

ñôåð³ ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè (êð³ì

òîêñè÷íèõ òà îñîáëèâî íåáåçïå÷íèõ) ó ì. Êè-

ºâ³»;

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.12.2009

¹ 903/2972 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåíü

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.11.2007

¹ 1159/3992 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïåðåë³êó

æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó æèòëîâîìó

ôîíä³ ì. Êèºâà, ïðàâî íà çä³éñíåííÿ ÿêèõ âè-

áîðþºòüñÿ íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ» òà â³ä

30.10.2008 ¹ 582/582 «Ïðî âïîðÿäêóâàííÿ

ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè

â³äõîäàìè (êð³ì òîêñè÷íèõ òà îñîáëèâî íå-

áåçïå÷íèõ) ó ì. Êèºâ³»;

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.09.2011

¹ 14/6230 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.10.2008 ¹ 582/582

«Ïðî âïîðÿäêóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïîâî-

äæåííÿ ç ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè (êð³ì òîêñè÷íèõ

òà îñîáëèâî íåáåçïå÷íèõ) ó ì. Êèºâ³».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-

ñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Київський міський голова
В. Кличко

Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні)
для будівництва, обслуговування й експлуатації кафе та магази3
ну на вул. Луначарського, 243а у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 160/160 від 18 вересня 2014 року
Відповідно до статей 9, 127, 134 – 139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 За3

кону 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», Закону Укра3
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко3
мунальної власності», з метою приведення у відповідність до чинного законодавства документації з прода3
жу земельної ділянки на земельних торгах, розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2006

¹ 521/578 «Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà

çåìåëüíèõ òîðãàõ ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-

ÿëüíîñò³ äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ é åêñ-

ïëóàòàö³¿ êàôå òà ìàãàçèíó íà âóë. Ëóíà÷àðñüêî-

ãî, 24-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ïðîäàæó íà çå-

ìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îí³) äëÿ áóä³âíèöòâà, îá-

ñëóãîâóâàííÿ é åêñïëóàòàö³¿ êàôå òà ìàãàçèíó íà

âóë. Ëóíà÷àðñüêîãî, 24-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè) (ñïðàâà ª-1214).

3. Çàòâåðäèòè ñòàðòîâó ö³íó ïðîäàæó çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè – ëîòó (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:66:560:0003) íà âóë. Ëóíà÷àðñüêî-

ãî, 24-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà

âèñòàâëÿºòüñÿ íà çåìåëüí³ òîðãè, ó ðîçì³ð³

3610106,00 ãðí (òðè ì³ëüéîíè ø³ñòñîò äåñÿòü

òèñÿ÷ ñòî ø³ñòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³

åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè.

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 18.09.2014 ¹ 160/160

УМОВИ 
продажу земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 

для будівництва, обслуговування й експлуатації кафе та магазину 
на вул. Луначарського, 243а у Дніпровському районі м. Києва

1. Ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³äëÿãàº

ñïëàò³ ïåðåìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â íå ï³çí³øå

òðüîõ áàíê³âñüêèõ äí³â ç äíÿ óêëàäàííÿ äîãîâî-

ðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

2. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê, ñïëà÷åíèé ïåðåìîæ-

öåì àóêö³îíó ïî çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ íà âóë. Ëóíà-

÷àðñüêîãî, 24-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà, ïðè ïîäàëüøèõ îñòàòî÷íèõ ðîçðàõóíêàõ çà

äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

çàðàõîâóºòüñÿ äî êóï³âåëüíî¿ ö³íè.

3. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïå-

ðåõîäèòü äî ïåðåìîæöÿ çåìåëüíèõ òîðã³â ï³ñëÿ

íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-

ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äåðæàâíî¿ ðåºñ-

òðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè çà óìîâè

ñïëàòè ïåðåìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â ïîâíî¿

ö³íè ïðîäàæó çåìåëüíî¿ 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. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â:

5.1. 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.

5.2. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà ö³-

ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

5.3. Çàáåçïå÷óâàòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðîäà-

íî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äîòðè-

ìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè òà äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà

åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-

ðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

5.4. 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».

5.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü â³ä 12.08.2011 ¹ 1029) òà ³íø³

ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.6. 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

23.02.2010 ¹ 21-173 òà â³ä 22.08.2011

¹ 9377/0/18/09-11, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ

îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-

âèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 11.07.2012 ¹ 05-09/5/1 òà

¹ 05-08/3919/3, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-

åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ â³ä 13.02.2012 ¹ 836,

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-

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

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

â³ä 17.06.2011 ¹ 3003 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-

íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 08.08.2012 ¹ 05-8861.

5.7. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà-

¿íè.

Заступник міського голови –
секретар Київради

О. Резніков

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕДЖЕ АРТІС», 
товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ», 

приватному підприємству «Науково3виробниче підприємство
«Технолог», приватному підприємству «АВТОМОТОРС», 

приватному підприємству «Світло» 
на вул. Новозабарській, 2/6 (літ. А’) в Оболонському 

районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування торговельно3офісно3адміністративної 

будівлі та станції технічного обслуговування
Рішення Київської міської ради № 199/199 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе3
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕДЖЕ АРТІС», товариству з обмеженою відпо3
відальністю «ПАРИТЕТ», приватному підприємству «Науково3виробниче підприємство «Технолог», приват3
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ному підприємству «АВТОМОТОРС», приватному підприємству «Світло» на вул. Новозабарській, 2/6 (літ. А’)
в Оболонському районі 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 зе3
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс3
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ËÅ-

ÄÆÅ ÀÐÒ²Ñ», òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ «ÏÀÐÈÒÅÒ», ïðèâàòíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó «Íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî «Òåõ-

íîëîã», ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÀÂÒÎÌÎ-

ÒÎÐÑ», ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ñâ³òëî» íà

âóë. Íîâîçàáàðñüê³é, 2/6 (ë³ò. À’) â Îáîëîíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,48 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â äîâãîñòðî-

êîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíî-àäì³í³ñòðà-

òèâíî¿ áóä³âë³ òà ñòàíö³¿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàí-

íÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåí-

íÿ) (¹ Ê-22699).

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 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 надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Деснянського району м. Києва вздовж 
вул. Попудренка у Деснянському районі м. Києва 

для утримання та благоустрою зелених зон і зелених 
насаджень, експлуатації та обслуговування території

Рішення Київської міської ради № 170/170 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе3

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Ки3
єва вздовж вул. Попудренка у Деснянському районі 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 комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За3
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-

ëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà âçäîâæ âóë. Ïîïóäðåíêà ó Äåñíÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,98 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êî-

ðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà áëàãîóñòðîþ çå-

ëåíèõ çîí ³ çåëåíèõ íàñàäæåíü, åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22653).

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 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 надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВХІМПОСТАЧ» на просп. Московському 
(затока Волковата) в Оболонському районі 
м. Києва для будівництва, обслуговування 

та експлуатації об’єкта інженерно3транспортної 
інфраструктури та дорожнього 

господарства (транспортна розв’язка під’їзних 
шляхів до громадсько3торговельного 

центру із енергетичною системою споруд 
освітлення, очисних споруд та декоративним 

озелененням території загального користування)
Рішення Київської міської ради № 166/166 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе3
мельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВХІМПОСТАЧ» на просп. Московському (за3
тока Волковата) в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земель3
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз3
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра3
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ

«ÊÈ¯ÂÕ²ÌÏÎÑÒÀ×» íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó (çà-

òîêà Âîëêîâàòà) â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 2,10 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-

äó íà 5 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ

òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-

íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà äîðîæíüîãî ãîñïîäàð-

ñòâà (òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà ï³ä’¿çíèõ øëÿõ³â

äî ãðîìàäñüêî-òîðãîâåëüíîãî öåíòðó ³ç åíåð-

ãåòè÷íîþ ñèñòåìîþ ñïîðóä îñâ³òëåííÿ, î÷èñ-

íèõ ñïîðóä òà äåêîðàòèâíèì îçåëåíåííÿì òåðè-

òîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ) çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (¹ Ê-22176).

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 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 надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальному 
підприємству «Святошинське лісопаркове 

господарство» в Подільському районі 
м. Києва для ведення лісового господарства

Рішення Київської міської ради № 189/189 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе3

мельних ділянок комунальному підприємству «Святошинське лісопаркове господарство» в Святошинському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом Укра3
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко3
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ñâÿòî-

øèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî» â Ïîä³ëü-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çàãàëüíîþ ïëîùåþ

îð³ºíòîâíî 528,56 ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ ââå-

äåííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà çã³äíî ç ïåðå-

ë³êîì òà ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåí-

íÿ) (¹ Ê-20813).

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

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

Äîäàòîê ¹ 2

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

18.09.2014 ¹ 189/189

ПЕРЕЛІК 
земельних ділянок, на які надається дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо 
їх відведення комунальному підприємству 
«Святошинське лісопаркове господарство» 

в Подільському районі м. Києва 
для ведення лісового господарства

Заступник міського голови — секретар Київради О. Ю. Резніков

Номери
ділянок Облікові коди Площа, га Місце розташування Вид права

1 2 3 4 5
1 85:170:006 8,53 Пуща�Водицьке лісництво

квартал 
132; 133; 134; 135; 136; 137; 138;
139; 140; 141; 142; 143; 144; 145;

146; 147.

постійне користування
2 85:916:001 13,38
3 85:918:001 5,81
4 85:918:002 1,03
5 85:919:001 17,45
6 85:919:002 1,36
7 85:920:003 22,08
8 85:920:004 0,81
9 85:921:001 21,26
10 85:921:002 0,54
11 85:922:001 21,82
12 85:923:006 1,26
13 85:923:007 25,09
14 85:924:001 23,42
15 85:925:004 22,38
16 85:926:001 28,07
17 85:927:001 21,98
18 85:928:004 18,19
19 85:929:001 9,25
20 85:930:001 10,25
21 91:401:004 16,64
22 91:401:008 2,99
23 85:917:019 3,79
24 85:917:015 6,61
25 91:402:001 12,82 Київське лісництво  

квартал 
86; 94; 95; 96; 97; 98; 106; 107;

108; 109.

постійне користування
26 91:403:016 0,23
27 91:402:003 0,16
28 91:403:005 25,74
29 91:403:015 0,29
30 91:404:001 18,37
31 91:405:013 0,26
32 91:406:003 0,20
33 91:405:009 32,33
34 91:405:012 0,33
35 91:406:001 22,19
36 91:407:003 0,25
37 91:407:001 24,79
38 91:410:013 0,24
39 91:408:007 0,30
40 91:409:004 0,27
41 91:408:003 26,36
42 91:409:001 23,86
43 91:407:004 0,37
44 91:410:005 0,20
45 91:410:012 35,01
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 921 від 26 вересня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні». «Про рекламу», «Про дозвільну сис�

тему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених по�
становою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рекла�
ми в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концеп�
ції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня
2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîë³â íà ðîçì³-

ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì

äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 114 äî-

çâîë³â.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.09.2016 ð. ¹ 921

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, яким відмовлено у наданні
№ № дозвільної

справи
Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа
кв.м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 01030$218152$111 ТОВ "ЛК$ТРАНС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

13,86 Голосіївський район, пров.
Моторний, 9

2. 01005$218048$111 ТОВ "Океан" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

8,4 Солом'янський район, вул.
Липківського Василя
Митрополита (Урицького), 1$а

3. 01025$218044$111 ТОВ "КРОУ" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

15,6 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 50

4. 01025$218049$111 ТОВ"АГЕНТСТВО
ЕКОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,44 Солом'янський район, вул.
Вадима Гетьмана, 6

5. 01005$218050$111 ТОВ "Океан" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

8,4 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя Липківського
(Урицького), 1 $а

6. 01030$217696$111 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, просп. Петра
Григоренка.на перехресті просп.
Миколи Бажана

7. 01005$218054$111 ТОВ "Агентство
екологічних
досліджень"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

18 Солом'янський район, вул.
Виборзька, 42$а

8. 01113$219106$111 ПТ "Ломбард 24"
ТОВ "Афінаж ЛТД"
і Компанія

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

8,418 Дніпровський район, просп.
Гагаріна Юрія, 15

9. 01104$219066$111 ФО$П Синюк Анна
В’ячеславівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,655 Шевченківський район, вул.
Володимирська, 49а

10. 01030$219059$111 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Печерський район, бульв.
Дружби Народів/
вул.Чеська,5/17

11. 01025$219058$111 ТОВ "КИЇВСЬКИЙ" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

6,496 Печерський район, вул. Велика
Васильківська
(Червоноармійська), 45

12. 01025$219057$111 ТОВ "КИЇВСЬКИЙ" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

8,874 Печерський район, вул. Велика
Васильківська
(Червоноармійська), 45

13. 030$218829$111 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, вул.
Братиславська / вул. Олександра
Бойченка, 16

14. 01309$218817$111 ТОВ "ЛЕГІОН 2015" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 42

15. 01020$218738$111 ПП "Явір$2000" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10,139
4

Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 102

16. 030$218827$111 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, Дніпровська
набережна / з'їзд з просп.
Миколи Бажана

17. 030$218810$111 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, Дніпровська
набережна / Княжий Затон, 16$д

18. 030$218811$111 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, Дніпровська
набережна, 16$а

19. 030$218812$111 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, Дніпровська
набережна, 17$а (навпроти)

20. 030$218814$111 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, Дніпровська
набережна, заїзд на просп.
Миколи Бажана

21. 030$218842$111 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, Дніпровська
набережна / вул. Здолбунівська

22. 030$218843$111 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул. Раїси
Окіпної, 2

23. 013$218838$Ш ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що сюїіь окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, просп.
Перемоги, 73/1

24. 01309$218822$111 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, просп.
Перемоги (станція метро
"Берестейська")

25. 01309$218820$111 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, просп.
Перемоги, 11

26. 030$218848$111 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Перемоги (40 м від будинку №
61/2 між мостами)

27. 030$218806$111 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, вул.
Тимофія Строкача, 7 (станція
Борщагівська)

28. 030$218807$111 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул.
Синьоозерна, 2$б (навпроти)

29. 030$218808$111 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Богатирська / вул. Героїв Дніпра

30. 030$218816$111 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, 
бульв. Дружби народів / вул.
Чеська, 4

31. 030$218815$111 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 18/7

32. 01309$218685$111 ТОВ "Цілісний майно$
вий комплекс 103"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,035 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 103

33. 01309$218690$111 ТОВ "Цілісний майно$
вий комплекс 103"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,65 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 103

34. 01113$218613$111 ФО$П Ступак Ірина
Олександрівна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,072 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 7$б

35. 01104$218627$111 ТОВ"Алего" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, бульв.
Дружби народів, з'їзд на просп.
Валерія Лобановського (на
зеленій зоні)

36. 01065$218625$111 ПП "Консультаційно$
діагностичний
лікувально$
профілактичний
центр "ГАРМОНІЯ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,966
5

Дарницький район, просп. Петра
Григоренка, 22/20

37. 01062$218611$111 ФО$П Калмиков
Євген Миколайович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,308 Деснянський район, вул. Миколи
Закревського, 75/2

38. 01040$218601$111 ФО$П Калаба Андрій
Вікторович

Тимчасова виносна
спеціальна конструкція

1,18 Дарницький район, просп. Петра
Григоренка, 28 (секція № 4)

39. 01030$218626$111 ТОВ"Алего" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул. Мате
Залки, 6 (супермаркет "Сільпо")

40. 01030$218632$111 ТОВ"Алего" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Ревуцького (поворот на просп.
Миколи Бажана , на
розподільчому трикутнику)

41. 01030$218577$111 ТОВ "Аптека низьких
цін плюс"

Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул. Верхній
Вал, 28$30

42. 01030$218594$111 ТОВ "ЛК$ТРАНС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,625 Голосіївський район, просп.
Науки, 62$а

43. 01025$218631$111 ТОВ"Алего" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
Чоколівський бульвар / вул.
Пітерська

44. 01309$218709$111 ТОВ "Цілісний
майновий комплекс
103"

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 103

45. 01309$218710$111 ТОВ "Цілісний
майновий комплекс
103"

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 103

46. 01309$218712$111 ТОВ "Цілісний
майновий комплекс
103"

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 103

47. 01309$218715$111 ТОВ "Цілісний
майновий комплекс
103"

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 103

48
.

01309$218716$111 ТОВ "Цілісний
майновий комплекс
103"

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, проси.
Відрадний, 103

49. 01309$218718$111 ТОВ "Цілісний
майновий комплекс
103"

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 103

50. 01309$218719$111 ТОВ "Цілісний
майновий комплекс
103"

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 103

51. 01309$218720$111 ТОВ "Цілісний
майновий комплекс
103"

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 103

52. 01309$218687$111 ТОВ "Цілісний майно$
вий комплекс 103"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,035 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 103

53. 01309$218689$111 ТОВ "Цілісний майно$
вий комплекс 103"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,65 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 103

54. 01309$218691$111 ТОВ "Цілісний майно$
вий комплекс 103"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,65 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 103

55. 01309$218693$111 ТОВ "Цілісний майно$
вий комплекс 103"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,65 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 103

56. 01309$218698$111 ТОВ "Цілісний майно$
вий комплекс 103"

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 103

57. 01309$218849$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Саперно$Слобідська (270 м від
будинку № 22)

58. 030$218802$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана , 31$а (навпроти)

59. 030$218813$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 5 (навпроти)

60. 030$218846$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Саперно$Слобідська (150 м від
будинку № 22)

61. 030$218804$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Саперно$Слобідська, 104

62. 030$218803$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Саперно$Слобідська (80 м від
містка по вул. Кіквідзе)

63. 030$218805$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, просп.
Академіка Палладіна /
Гостомельська площа

64. 01309$218835$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район,
Севастопольська площа

65. 01309$218834$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект, 38

66. 01309$218830$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект, 31

67. 01309$218824$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя
Липківського (Урицького), 22

68. 01309$218826$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект, 63

69. 01309$218828$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект /
вул.Волинська

70. 030$218845$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, вул.
Братиславська /
вул.Миропільська, 13$а
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71. 030$218825$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул. Зої
Гайдай, 9/8

72. 030$218831$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район,
Броварський проспект / міст
Метро

73. 030$218833$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 7

74. 030$218837$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна , 11

75. 030$218839$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, просп.
Генерала Ватутіна,260 м до
мосту Оноре де Бальзака

76. 030$218840$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна, 24
(навпроти)

77. 030$218841$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна, 22
(навпроти)

78. 01309$218844$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського
(Червонозоряний), 4$А (за
парканом)

79. 01309$218847$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, просп.
Леся Курбаса / вул.
Верховинна, 2$Б

80. 01309$218836$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Перемоги, 61/2

81. 01113$218910$111 ТОВ "Велес груп 2007" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,9597 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 50

82. 030$218801$111 ТОВ "Лвтобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район,
Дніпровська набережна, 18

83. 01309$218703$111 ТОВ "Цілісний
майновий комплекс
103"

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп.
Відрадний,103

84. 01309$218705$111 ТОВ "Цілісний
майновий комплекс
103"

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 103

85. 01309$218707$111 ТОВ "Цілісний
майновий комплекс
103"

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 103

86. 01309$218708$111 ТОВ "Цілісний
майновий комплекс
103"

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 103

87. 01025$218678$111 ФО$П Шестакова В.В. Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

20,34 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 3

88. 01020$218642$111 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 15

89. 01020$218641$111 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район, вул.
Жилянська, 114

90. 01020$218639$111 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект,
52/1

91. 01020$218654$111 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 26$А

92. 01020$218650$111 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка
(електроопора № 171)

93. 01020$218649$111 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда
(електроопора № 202)

94. 01020$218648$111 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район,
Чоколівський бульвар, 42

95. 01020$218647$111 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 25

96. 01309$218960$111 ТОВ "КУН$Україна" Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

6,25 Дарницький район, вул.
Зрошувальна, 11

97. 01020$218644$111 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Подільський район, вул.
Щекавицька, 46

98. 01113$218911$111 ТОВ "Велес груп 2007" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

11,77 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 50

99. 01030$218979$111 ДП "Фільман Гмбх" Електронне табло, рядок,
що біжить, на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,2 Святошинський район, просп.
Перемоги, 89$А

100 01023$218872$111 ТОВ "КОРВЕТ$ТМ" Прапор, прапорець,
парасоля, намет, який
використовується як
рекламоносій до 5 кв.м

2,805 Оболонський район, просп.
Степана Бандери, 6

101 01023$218874$111 ТОВ "КОРВЕТ$ТМ" Прапор, прапорець,
парасоля, намет, який
використовується як
рекламоносій до 5 кв.м

2,805 Оболонський район, просп.
Степана Бандери, 6

102 01023$218897$111 ТОВ "КОРВЕТ$ТМ" Прапор, прапорець,
парасоля, намет, який
використовується як
рекламоносій до 5 кв.м

2,805 Оболонський район, просп.
Степана Бандери, 6

103 01023$218899$111 ТОВ "КОРВЕТ$ТМ" Прапор, прапорець,
парасоля, намет, який
використовується як
рекламоносій до 5 кв.м

2,805 Оболонський район, просп.
Степана Бандери, 6

104 01023$218901$111 ТОВ "КОРВЕТ$ТМ" Прапор, прапорець,
парасоля, намет, який
використовується як
рекламоносій до 5 кв.м

2,805 Оболонський район, просп.
Степана Бандери, 6

105 01023$218903$111 ТОВ "КОРВЕТ$ТМ" Прапор, прапорець,
парасоля, намет, який
використовується як
рекламоносій до 5 кв.м

2,805 Оболонський район, просп.
Степана Бандери, 6

106 01023$218905$111 ТОВ "КОРВЕТ$ТМ" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

26,145 Оболонський район, просп.
Степана Бандери, 6

107 030$218821$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Богатирська, 2 / вул. Героїв
Дніпра

108 030$218823$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Богатирська, 2$Б (навпроти)

109 01020$218645$111 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 30

110 01020$218652$111 ПП " ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Печерський район, вул.
Кіквідзе, 8/9

111 01309$218818$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 44$48
(навпроти)

112 030$218819$111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, бульв.
Дружби народів (840 м до
станції метро "Печерська")

113 01023$218907$111 ТОВ "КОРВЕТ$ТМ" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

19,2816 Оболонський район, просп.
Степана Бандери, 6

114 01062$196339$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Здолбунівська (навпроти
будинку № 7)

Про відмову в продовженні строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 922 від 26 вересня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

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

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-

ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³

79 äîçâîë³â.

2. 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 ð. ¹ 922

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 10951$05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,2932 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 52

2 14309$07 ДП "Цептер
Інтернаціональ
Україна"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

12,15 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 60

3. 23952$08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Конструкції на
підземному переході,
тунелі

12 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 24/1

4. 23951$08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Конструкції на
підземному переході,
тунелі

12 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 24/1

5. 23950$08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Конструкції на
підземному переході,
тунелі

12 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 72

6. 21009$08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 122 /
вул. Тверська

7. 07413$05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит. що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Льва Толстого на розі з вул.
Тарасівською

8. 06158$04 ТОВ СП
"Мікроприбор"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

16,632 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 84/86

9. 09281$05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 1 км до
Південного мосту

10. 13825$07 ПАТ" Українська
автомобільна
корпорація"

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

8,64 Голосіївський район,
Столичне шосе, 90, №1

11. 14336$07 ПАТ" Українська
автомобільна
корпорація"

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

16 Голосіївський район,
Столичне шосе, 90, №3

12. 06965$04$П$ 1 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи, 26,на
території автостоянки

13. 06467$04$П$1 ТОВ "Максимус.ОЗР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Братиславська, 3

14. 23811$08 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суперсайт)

96 Дніпровський район, просп.
Броварський, розподільник
біля ст. м."Лівобережна"

15. 11823$06 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, просп.
Гагаріна Юрія, 19

16. 24880$09 ЗАТ "Укрзернопром" Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

80,58 Оболонський район, просп.
Бандери Степана (напроти
будинку №34А)

17. 21423$08 ТОВ "Прайм $ груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, бульв.
Дружби народів,200 м від
зупинки "площа героїв ВВВ"

18. 23946$08 ПП "Октагон" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Печерський район, бульв. Лесі
Українки / вул. Мечникова
(розподілювач)

19. 06094$04 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 1/4,№і (розподільча
смуга)

20. 04421$04 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 15 (розподільча
смуга)

21. 23918$08$П$1 ТОВ "Прайм $ груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 17 (бульварна
частина)

22. 04433$04 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 17$19, №2
(розподільча смуга)

23. 04435$04 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 17$19,№4
(розподільча смуга)

24. 04432$04 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 17$19, №5
(розподільча смуга)
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25. 04423$04 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 17$19, №6
(розподільча смуга)

26. 04436$04 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 24,№2 (розподільча
смуга)

27. 04428$04 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 24,№3 (розподільча
смуга)

28. 04427$04 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 24,№4 (розподільча
смуга)

29. 04426$04 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 24,№5 (розподільча
смуга)

30. 04425$04 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 24,№6 (розподільча
смуга)

31. 04434$04 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 24,№8 (розподільча
смуга)

32. 03208$04$П$ 1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 3 (№1)

33. 03216$04$П$ 1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 3 (№4)

34. 06095$04 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 4,№1 (розподільча
смуга)

35. 23915$08$П$1 ТОВ "Прайм $ груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 5 (бульварна
частина)

36. 23919$08$11$ 1 ТОВ "Прайм $ груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 7Б (бульварна
частина)

37. 23916$08$П$1 ТОВ "Прайм $ груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 9 (бульварна
частина)

38. 09733$05 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний іпит)

36 Печерський район, вул.
Басейна на розі і вул.
Еспланадною

39. 22475$08 ТОВ"Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Басейна проти вул.
Госпітальної

40. 10189$05 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

36 Печерський район, вул.
Бастіонна, 1

41. 03881$04 ТОВ РА "Ігрус" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 111/113
вихід зі станції метро "Палац
України" (біля паркану
автостоянки) №1

42. 23953$08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Конструкції на
підземному переході,
тунелі

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

43. 09734$05 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 53/3, за
парканом будівництва

44. 17339$07 ТОВ "Прайм $ груп" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі)
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 9/2

45. 16795$07 ТОВ "Прайм $ груп" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 9/2

46. 16792$07 ТОВ "Прайм $ груп" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 9/2

47. 23615$08 ПП "Октагон" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Печерський район, вул.
Курганівська /бульв. Дружби
народів

48. 07131$04$П$ 1 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на
опорі(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Кутузова / бульв. Лесі
Українки

49. 23954$08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Конструкції на
підземному переході,
тунелі

12 Печерський район, вул.
Рогнідинська, 1/13

50. 21085$08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, вул.
Руставелі Шота, 1,навпроти на
розподільчій смузі

51. 07315$04 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Печерський район,
Набережне шосе, 130 м від
мосту Метро

52. 05263$04 ТОВ "РТМ $УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

36 Печерський район, пл.
Спортивна (ліворуч Палацу
спорта), за парканом

53. 07601$05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

14,5674 Подільський район, вул.
Верхній Вал перехр. з вул.
Межигірська, розподільча
смуга

54. 07410$05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,2932 Подільський район, вул.
Верхній Вал, 16/4, напроти
Житнього ринку

55. 07314$04 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,2932 Подільський район, вул.
Нижній Вал, 17

56. 08783$05 ТОВ "Медіа$Груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, вул.
Академіка Булаховського
перехрестя просп. Академіка
Палладіна (станція метро
"Академмістечко")

57. 06783$04$П$1 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, просп.
Перемоги, біля станції метро
"Святошин"

58. 23477$08 Повне товариство
"Заставне товариство
"Скарбниця"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5 Шевченківський район, вул.
Білоруська, 1

59. 07400$04 ТОВ "Кофе Хауз.
Україна"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,62 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького,
30/10

60. 07301$04 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

14,5864 Шевченківський район, вул.
Бульварно$Кудрявська
(Воровського) (початок
вулиці)

61. 07609$05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

14,5864 Шевченківський район, вул.
Бульварно$Кудрявська
(Воровського), 16

62. 26268$10 ПрАТ "Страхова
компанія "Українська
страхова група"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,96 Шевченківський район, вул.
Володимира (Коцюбинського
Юрія) Винниченка, 7

63. 08078$05$ЗМ$1$
П$2

ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Олександра Довженка, 16,
виїзд на вул. Дегтярівську

64. 22981$08 ПП "Октагон" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

12 Шевченківський район, вул.
Петлюри (Комінтерну),
перетин з вул. Саксаганського

65. 22983$08 ПП "Октагон" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

12 Шевченківський район, вул.
Петлюри (Комінтерну), 1

66. 22982$08 ПП "Октагон" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

12 Шевченківський район, вул.
Петлюри (Комінтерну), 2

67. 26899$11 ПрАТ "Страхова
компанія "Українська
страхова група"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,5 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (Артема), 57

68. 26247$10 ПрАТ "Страхова
компанія "Українська
страхова група"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,15 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (Артема),
59/65

69. 22056$08 ТОВ "РТМ $УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

12 Шевченківський район, вул.
Трьохсвятительська, 4

70. 15608$07 ТОВ "Прайм $ груп" Банер, панно на захисній
будівельній сітці

840 вул. Хрещатик, 18/2

71. 15579$07 ГОВ "Прайм $ груп" Банер, панно на захисній
будівельній сітці

540 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 40/1

72. 00621$03$1$ЗМ$1 Аудиторська фірма
"Аналітик"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,85 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 44

73. 09596$05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Чорновола / пр$т Перемоги,
14 (Повітрофлотський
шляхопровід)

74. 15320$07 ТОВ "Постер" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

115 Шевченківський район,
Майдан Незалежності, 2

75. 23580$08$П$1 ТОВ "Прайм $ груп" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

60 Шевченківський район,
Майдан Незалежності, 2,
ліворуч

76. 07414$05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, просп.
Перемоги, перед з'їздом з
Повітрофлотського мосту

77. 21238$08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, просп.
Перемоги, поворот на вул.
Олени Теліги (станція метро
"Шулявська")

78. 15610$07 ТОВ "Прайм $ груп" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

40 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 1

79. 07404$05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 12

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 913 від 26 вересня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро�
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі�
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Ñêàñóâàòè 7 äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. 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 видачу Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Центр розвитку дитини «Джерело» ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
Розпорядження № 919 від 26 вересня 2016 року

Відповідно до частини дев’ятої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно�
сті», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабіне�
ту Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «Öåíòð ðîçâèòêó äèòèíè «Äæåðåëî» (³äåí-

òèô³êàö³éíèé êîä 38736717, ì³ñöåçíàõîäæåí-

íÿ: 04211, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ïðèîçåðíà, áóäèíîê

12-À, êâàðòèðà 235) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâà-

äæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿

îñâ³òè (ðîçâèòîê ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó) ó çâ’ÿç-

êó ç ðîçøèðåííÿì ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³-

ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, à ñàìå: çá³ëü-

øåííÿ ë³öåíçîâàíîãî îáñÿãó íà 55 îñ³á.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

Про затвердження передавального акта комунального 
підприємства «Дирекція по обслуговуванню нежитлового фонду

Дарницького району міста Києва»
Розпорядження № 899 від 26 вересня 2016 року

Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб�підприємців та громадських формувань», рішення Київської міської ради від
17 грудня 2015 року № 36/36 «Про реорганізацію комунального підприємства «Дирекція по обслуговуванню
нежитлового фонду Дарницького району міста Києва», у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåäàâàëüíèé àêò êîìóíàëü-

íîãî ï³äïðèºìñòâà «Äèðåêö³ÿ ïî îáñëóãîâóâàí-

íþ íåæèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó

ì³ñòà Êèºâà» (êîä ªÄÐÏÎÓ 35660296), ùî äî-

äàºòüñÿ.

2. 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 íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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Про затвердження акта приймання�передачі корабля�пам’ятки
монітора «Железняков» з державної у комунальну власність 

територіальної громади міста Києва
Розпорядження № 900 від 26 вересня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», поста�
нови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності», враховуючи наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по
місту Києву від 11 грудня 2009 року № 1753 «Про прийняття управлінського рішення щодо державного майна»,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
10 лютого 2014 року № 168 «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва ко�
рабля�пам’ятки монітора «Железняков» та від 02 червня 2014 року № 682 «Про утворення комісії з питань
передачі корабля�пам’ятки монітора «Железняков» з державної у комунальну власність територіальної гро�
мади міста Києва»:

1. Çàòâåðäèòè àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ êî-

ðàáëÿ-ïàì’ÿòêè ìîí³òîðà «Æåëåçíÿêîâ» ç äåð-

æàâíî¿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. 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 íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про переоформлення ліцензії, виданої приватному 
підприємству «Навчально�виховний комплекс «УМКА»

Розпорядження № 937 від 30 вересня 2016 року
Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно�

сті», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та
дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÃ ¹ 576673

ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (äîãëÿä çà ä³òüìè äî-

øê³ëüíîãî â³êó, íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ä³òåé äî-

øê³ëüíîãî â³êó), âèäàíó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó «Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ «ÓÌÊÀ»

(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 31982650, ì³ñöåçíàõî-

äæåííÿ: 08131, Êè¿âñüêà îáëàñòü, Êèºâî-Ñâÿ-

òîøèíñüêèé ðàéîí, ñåëî Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³â-

êà, ïðîâóëîê Àêàäåì³êà Àìîñîâà, áóäèíîê 10,

êâàðòèðà 26), íà ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåí-

íÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³-

òè (ðîçâèòîê ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó).

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÃ ¹ 576673 ó ñôåð³ äî-

øê³ëüíî¿ îñâ³òè (äîãëÿä çà ä³òüìè äîøê³ëüíîãî

â³êó, íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî

â³êó), âèäàíó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «Íà-

â÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ «ÓÌÊÀ», âèçíàòè

íåä³éñíîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до Заходів з оновлення зеленої зони м. Києва,
запланованих Київським комунальним об’єднанням зеленого

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста 
«Київзеленбуд» на 2016 рік

Розпорядження № 938 від 30 вересня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунк�

тів», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»
(із змінами та доповненнями), рішення Київської міської ради від 27 жовтня 201 1 року № 384/6600 «Про за�
твердження Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва», з метою виконання робіт з
озеленення, капітального ремонту парків, скверів та вуличних насаджень, оновлення зеленої зони м. Києва
та поліпшення санітарного стану міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Óíåñòè çì³íè äî Çàõîä³â ç îíîâëåííÿ çåëå-

íî¿ çîíè ì. Êèºâà, çàïëàíîâàí³ Êè¿âñüêèì êî-

ìóíàëüíèì îá’ºäíàííÿì çåëåíîãî áóä³âíèö-

òâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà

«Êè¿âçåëåíáóä» íà 2016 ð³ê, çàòâåðäæåíèõ

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 04 áåðåçíÿ 2016 ðîêó

¹ 122, âèêëàâøè ¿õ â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàº-

òüñÿ.

Голова В. Кличко

Про внесення змін 
до складу комісії з припинення комунального підприємства

«Притулок для тварин» шляхом приєднання до комунального
підприємства «Київська міська лікарня 

ветеринарної медицини»
Розпорядження № 939 від 30 вересня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради
від 04 березня 2015 року № 194/1059 «Про діяльність комунального підприємства «Центр ідентифікації тва�
рин» та комунального підприємства «Притулок для тварин», у зв’язку із кадровими змінами:

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва
Розпорядження № 936 від 30 вересня 2016 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011
року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і
надання кредитів з бюджету», підпункту 17.4 пункту 17 рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 ро�
ку № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року
№ 60/60 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік»:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë êîøò³â ó ìåæàõ

àñèãíóâàíü ïî ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèêàõ áþäæåò-

íèõ êîøò³â ì³æ îá’ºêòàìè áóä³âíèöòâà, ðåêîí-

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

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

òî÷í³ êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ, ïðèäáàííÿ îáëàä-

íàííÿ òîùî), ïåðåäáà÷åíèìè äîäàòêîì 4 äî

Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèò-

êó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì

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

¹ 60/60, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë êîøò³â ó ìåæàõ

àñèãíóâàíü ïî ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèêàõ áþäæåò-

íèõ êîøò³â ì³æ íàïðÿìàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ç

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, ïåðåäáà÷åíèìè äîäàò-

êîì 5 äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî

ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, çàòâåðäæåíî¿ ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ

2015 ðîêó ¹ 60/60, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîçâèò-

êó, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþ-

äæåòíèõ êîøò³â íà 2016 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîí-

ä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ çàãàëüíîãî îá-

ñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà ô³íàíñóâàííÿ

êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîçâèò-

êó, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþ-

äæåòíèõ êîøò³â íà 2016 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîí-

ä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ çàãàëüíîãî îá-

ñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà ô³íàíñóâàííÿ

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, ùî äîäàºòüñÿ.

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

ïîðÿäæåííÿ âíåñòè çì³íè äî ïîêàçíèê³â Ïðî-

ãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó 

ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, äîâåäåíèõ äî äåïàðòà-

ìåíò³â, óïðàâë³íü, ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-

ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-

ö³é çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ¹ 40

«Ïðî Ïðîãðàìó åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîç-

âèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê» (â ðåäàêö³¿ ðîçïî-

ðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 14 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 831), à ñàìå:

çâåäåíî¿ ïðîãðàìè êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü òà

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó;

ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³-

òàëüíèõ âêëàäåíü;

ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³-

òàëüíîãî ðåìîíòó;

àäðåñíîãî ïåðåë³êó îá’ºêò³â êàï³òàëüíîãî ðå-

ìîíòó, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ çà çàìîâëåííÿì âè-

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

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

íîê êîøò³â ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà, âèêëàâøè ¿õ â ðåäàêö³ÿõ, ùî äîäàþòüñÿ.

6. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè ïîäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ïîãî-

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

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó.

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

№ № дозвола Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1 26417$10 "ЕРДЕ БАНК" АТ Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

18 Голосіївський район, вул.
Жилянська, 31

2 28437$11 ПАТ "Ерде Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,617 Печерський район, вул.
Євгена Коновальця (Щорса),
32$г, офіс 254

3 28442$11 ПАТ "Ерде Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,9224 Дарницький район, вул. Анни
Ахматової, 3

4 28446$11 ПАТ "Ерде Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,095 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного / вул.
Ігорівська, 10/5$а

5 28449$1 1 ПАТ "Ерде Банк" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

3,927 Деснянський район, вул.
Радунська, 5$а

6 30692$ 12$П$1 ТОВ "СПОРТДЕЛЮКС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,464 Солом'янський район, вул.
Борщагівська, 173/187

7 38688$13 ПАТ АК
"УКРГАЗБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

34,5 Печерський район, вул.
Суворова, 4/6

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.09.2016 ð. ¹ 913

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

7. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî

ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó, ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî

ðîçâèòêó.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

04.03.2016 ð. ¹ 122

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.09.2016 ð. ¹ 938)

ЗАХОДИ 
з оновлення зеленої зони м. Києва, заплановані Київським комунальним

об’єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень 
міста «Київзеленбуд» на 2016 рік

№ Вид заходу Сума на 2016 рік, тис. грн Одержувач/Замовник

1 2 3 4

1 Закупівля саджанців дерев 7 180,00 КО "Київзеленбуд"

2 Закупівля саджанців кущів 5 526,20 КО "Київзеленбуд"

Всього 12 706,20

Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ

êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ïðèòóëîê äëÿ òâà-

ðèí» øëÿõîì ïðèºäíàííÿ äî êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàð-

íî¿ ìåäèöèíè», çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
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Про реконструкцію резервуару чистої води на НС «Оболонь�2»
на вул. Богатирській, 23/2�а

Розпорядження № 940 від 3 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 30, підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве са�

моврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та з метою забезпе�
чення населення якісною та безпечною водою:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ ðåçåðâóàðó ÷èñ-

òî¿ âîäè íà ÍÑ «Îáîëîíü-2» íà âóë. Áîãàòèð-

ñüê³é, 23/2-à.

2. Âèçíà÷èòè ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî

«Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» çàìîâíè-

êîì ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ðåçåðâóàðó ÷èñòî¿ âîäè

íà ÍÑ «Îáîëîíü-2» íà âóë. Áîãàòèðñüê³é, 23/2-à.

3. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àê-

ö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë»:

3.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëü-

íó îðãàí³çàö³þ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â óñòàíîâëå-

íîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.2. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.3. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

3.4. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

çä³éñíåííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íà-

äàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ

ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëó-

àòàö³¿ îá’ºêòà.

3.5. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ðåçåðâóàðó ÷èñòî¿ âîäè íà ÍÑ «Îáî-

ëîíü-2» íà âóë. Áîãàòèðñüê³é, 23/2-à òà ïðèé-

íÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿

ðåçåðâóàðó ÷èñòî¿ âîäè íà ÍÑ «Îáîëîíü-2» íà

âóë. Áîãàòèðñüê³é, 23/2-à ðîçðîáëåíî çà ðàõó-

íîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,

çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â ²íâåñòèö³éíî¿

ïðîãðàìè ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

«Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë», ñõâà-

ëåíî¿ ïîñòàíîâîþ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñ-

íþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãå-

òèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã â³ä 14 ñåðïíÿ 2015

ðîêó ¹ 2180.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âñå ìàéíî ï³ñëÿ çà-

âåðøåííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ðåçåðâóàðó

÷èñòî¿ âîäè íà ÍÑ «Îáîëîíü-2» íà âóë. Áîãà-

òèðñüê³é, 23/2-à òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñ-

ïëóàòàö³þ ïåðåäàºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

7. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³í-

âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî

ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè çà ðàõó-

íîê ³íøèõ êîøò³â.

8. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéìàí-

íÿ ìàéíà äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò.

9. 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 анулювання ліцензій, виданих комунальному підприємству
«ЖИТЛОВО�ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ — 111 

ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ»
Розпорядження № 941 від 3 жовтня 2016 року

Відповідно до пункту 1 частини другої, частини шостої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності»:

1. Àíóëþâàòè íà ï³äñòàâ³ çàÿâè ë³öåíç³àòà

âèäàí³ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21

áåðåçíÿ 2012 ðîêó ¹ 429 «Ïðî âèäà÷ó ë³öåí-

ç³é ÊÏ «ÆÅÎ-111 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó» êîìó-

íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÆÈÒËÎÂÎ-ÅÊÑÏËÓ-

ÀÒÀÖ²ÉÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß-111 ÃÎËÎÑ²¯ÂÑÜÊÎ-

ÃÎ ÐÀÉÎÍÓ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 26385463, ì. Êè-

¿â, âóëèöÿ Íîâîïèðîã³âñüêà, áóäèíîê 25/2) ë³-

öåíç³¿:

ñåð³¿ ÀÂ ¹ 613897 íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñ-

ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿

åíåðã³¿ (êð³ì ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿

åíåðã³¿ íà òåïëîåëåêòðîöåíòðàëÿõ, òåïëîåëåê-

òðîñòàíö³ÿõ, àòîìíèõ åëåêòðîñòàíö³ÿõ ³ êîãåíå-

ðàö³éíèõ óñòàíîâêàõ òà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñ-

òàííÿì íåòðàäèö³éíèõ àáî ïîíîâëþâàíèõ äæå-

ðåë åíåðã³¿);

ñåð³¿ ÀÂ ¹ 613898 íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñ-

ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç òðàíñïîðòóâàííÿ òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ ìàã³ñòðàëüíèìè òà ì³ñöåâèìè (ðîç-

ïîä³ëü÷èìè) òåïëîâèìè ìåðåæàìè;

ñåð³¿ ÀÂ ¹ 613899 íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñ-

ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿

åíåðã³¿.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòå-

ëåºâà Ï. Î.

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

інженерних мереж зовнішнього освітлення 
з обладнанням приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА»

Розпорядження № 944 від 3 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 136 Господарського 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 відомчого житлового фонду,
гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення приватного
акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (лист від 05 липня 2016 року № 76 та витяг з протоколу позачергових за�
гальних зборів акціонерів від 15 вересня 2014 року), з метою надійного утримання та якісного обслуговуван�
ня інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çà-

êð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà êî-

ìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì åëåêòðîìåðåæ çîâ-

í³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè¿âì³ñüêñâ³òëî»

³íæåíåðí³ ìåðåæ³ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ç îá-

ëàäíàííÿì ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðè-

ñòâà «ÍÅÎ Â²ÒÀ» çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êè-

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

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

òè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ — ïåðåäà÷³ ³íæåíåð-

íèõ ìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ç îáëàäíàí-

íÿì, 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

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

04 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 529 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿ-

äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â³ä 08 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 1193), âèêëàâøè éî-

ãî â ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

04.06.2015 ð. ¹ 529

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.09.2016 ð. ¹ 939)

Склад 
комісії з припинення комунального підприємства «Притулок для тварин»

шляхом приєднання до комунального підприємства 
«Київська міська лікарня ветеринарної медицини»

ÌÀÊÀÐ²ÍÀ ²ííà Ìèêîëà¿âíà äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Êè¿âñüêà ì³ñüêà

ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè", ãîëîâà êîì³ñ³¿

ÁÀË²ÖÅÐ Ïîë³íà Îëåêñàíäð³âíà ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

"Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè", çàñòóïíèê

ãîëîâè êîì³ñ³¿

Á²ËÎØÈÖÜÊÀ Ñâ³òëàíà Âàäèì³âíà þðèñò êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ

âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè", ñåêðåòàð êîì³ñ³¿

ËÎÌÀÊÎ Âàäèì Ïåòðîâè÷ íà÷àëüíèê ñëóæáè îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà "Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí"

ÕÎÌÅÍÊÎ Íàä³ÿ Ñåðã³¿âíà çàñòóïíèê ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

"Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí"

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

3.10.2016 ð. ¹ 944

Інженерні мережі зовнішнього освітлення 
з обладнанням приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА», 

які безоплатно приймаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та закріплюються на праві господарського відання 
за комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення 

м. Києва «Київміськсвітло»

Керівник апарату В. Бондаренко

Адреса та назва мереж Зовнішнє освітлення, матеріали та
обладнання

Кількість Рік
побудови

Вартість об'єктів
передачі (ринкова
вартість) грн 
(без ПДВ)

Зовнішнє освітлення по об'єкту:
житлово$офісного комплексу з
приміщеннями громадського,
соціального та торговельного
призначення, з підземним та
наземним паркінгами на вул.
Регенераторній, 4 у
Дніпровському районі м. Києва
(VI черга)

Кабель ВВГ 4x16 мм2 821 м 2015 520 047,00

Кабель ВВГ 3x1,5 мм2 384 м

Труба п/е      76 мм 702 м

Опора CS 60$80/3 Н=8м 12 шт

Опора SAL $4 ROSA 12 шт

2$х ріжковий кронштейн (8) 12 шт

Колодязі кабельні Small box 23 шт

Колодязі кабельні ККС$1 10 шт

Світильник ЖКУ (Ozon) 150 Вт 24 шт

Світильник AURIS 70 Вт 12 шт

Зовнішнє освітлення по об’єкту:
житловий комплекс на вул.
Регенераторній, 4 (VII черга)

Кабель ВВГ 4x16 мм2 634 м 2015 532605,00

Кабель ВВГ 3x1,5 мм2 140 м

Труба ПВХ      75 мм 525 м

Опора SAL $4 ROSA 28 шт

Колодязі кабельні Small box 33 шт

Світильник AURIS 70 Вт 28 шт

Зовнішнє освітлення по об’єкту:
житловий комплекс на вул.
Регенераторній, 4 (VIII черга)

Кабель ВВГ 4x16 мм2 342 м 2015 283875,00

Кабель ВВГ 3x1,5 мм2 1635 м

Труба ПВХ      75 мм 2855 м

Опора CS 60$80/3 Н$8 м 9 шт

Опора SAL $4 ROSA 3 шт

2$х ріжковий кронштейн 2 шт

Світильник ЖКУ (Ozon) 150 Вт 11 шт

Світильник AURIS 70 Вт 3 шт

Колодязі кабельні Small box 18 шт

Одноріжковий кронштейн 7 шт

Зовнішнє освітлення по об'єкту:
житловий комплекс на вул.
Регенераторній, 4 (IX черга)

Кабель ВВГ 4x16 мм2 252 м 2015 98433,00

Кабель ВВГ 3x1,5 мм2 81 м

Труба ПВХ      75 мм 232 м

Опора CS 60$80/3 Н$8 м 6 шт

Одноріжковий кронштейн 6 шт

Колодязі кабельні Small box 11 шт

Світильник ЖКУ (Ozon) 150 Вт 6 шт
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Керівник апарату В. Бондаренко Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Про надання та скасування дозволів на право користування
пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям 

громадських організацій інвалідів
Розпорядження № 925 від 27 вересня 2016 року

Відповідно до статті 142 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», поста&
нови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозво&
лу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі&
ністрації») від 04 червня 2014 року № 719 «Про утворення комісії з розгляду документів щодо надання дозво&
лу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з опо&
даткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій», враховуючи протокол засідання комісії з
розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалі&
дів на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій від
09 вересня 2016 року № 4:

1. Íàäàòè äîçâîëè íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ

ï³ëüãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ ï³äïðèºìñòâàì òà îð-

ãàí³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â

â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 142.1 ñòàòò³ 142 ðîçä³ëó III

Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çã³äíî ç äîäàò-

êîì 1.

2. Íàäàòè äîçâîëè íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ

ï³ëüãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ ï³äïðèºìñòâàì òà îð-

ãàí³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â

â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 197.6 ñòàòò³ 197 ðîçä³ëó V

Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çã³äíî ç äîäàò-

êîì 2.

3. Íàäàòè äîçâîëè íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ

ï³ëüãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ ï³äïðèºìñòâàì òà îð-

ãàí³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â

â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 282.1.2 ïóíêòó 282.1

ñòàòò³ 282 ðîçä³ëó XII Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà-

¿íè çã³äíî ç äîäàòêîì 3.

4. Íàäàòè äîçâîëè íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ

ï³ëüãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ ï³äïðèºìñòâàì òà îð-

ãàí³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â

â³äïîâ³äíî äî àáçàöó ïåðøîãî ïóíêòó 8 ï³äðîç-

ä³ëó 2 ðîçä³ëó XX Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè

çã³äíî ç äîäàòêîì 4.

5. Íàäàòè âèñíîâîê-ïðîïîçèö³þ ïðî äîö³ëü-

í³ñòü ñêàñóâàííÿ äîçâîëó íà ïðàâî êîðèñòóâàí-

íÿ ï³ëüãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ ï³äïðèºìñòâàì òà

îðãàí³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â

â³äïîâ³äíî äî äîäàòêà 5.

6. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íàäàííÿ Ì³í³ñòåð-

ñòâó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè âèñíîâêó-ïðî-

ïîçèö³¿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ñêàñóâàííÿ äîçâîëó íà

ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ï³ëüãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ

ï³äïðèºìñòâàì òà îðãàí³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ

îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó 5

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê 1

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.09.2016 ¹ 925

Перелік підприємств та організації громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами 

з оподаткування відповідно  до пункту 142.1 статті 142 розділу III 
Податкового кодексу України

Äîäàòîê 2

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.09.2016 ¹ 925

Перелік підприємств та організації 
громадських організацій інвалідів, яким надаються 

дозволи на право користування пільгами 
з оподаткування відповідно до пункту 197.6 статті 197 розділу V 

Податкового кодексу України

Äîäàòîê 3

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.09.2016 ¹ 925

Перелік підприємств та організації громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами 

з оподаткування відповідно до підпункту 282.1.2 пункту 282.1 статті 282
розділу XII Податкового кодексу України

№ Повне найменування
підприємства

громадської організації

Код ЄДРПОУ
підприємства

Адреса
підприємства

Найменування
громадської
організації
інвалідів %

засновника
підприємства

Код ЄДРПОУ
засновника

Термін дії
дозволу

1 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
"ОБ'ЄДНАНА РЕДАКЦІЯ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТА СЛІПИХ
"ЗАКЛИК"

03968009 вул. Леоніда
Первомайського,
буд.7%а, м. Київ.
01133

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
СЛІПИХ"

00021195 з 01.10.2016
до
01.10.2017

2 УЧБОВО%ВИРОБНИЧЕ
БАГАТОПРОФІЛЬНЕ
КОЛЕКТИВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ІНСТРОМ"

14294790 вул. Горького, буд.
169, м. Київ, 03150

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
КИЇВСЬКЕ
МІСЬКЕ
ТОВАРСТВО
ІНВАЛІДІВ
"АЛІСА"

25773163 з 01.10.2016
до
01.10.2017

3 КИЇВСЬКЕ УЧБОВО%
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО № 2
(УВП%2) УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
(УТОС)

03967688 вул. Леоніда
Первомайського,
буд. 6, м. Київ,
01133

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
СЛІПИХ"

00021195 з 01.10.2016
до
01.10.2017

4 ПІДПРИЄМСТВО, ЯКЕ
ЗАСНОВАНЕ НА
ВЛАСНОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН "КИЇВСЬКЕ
УЧБОВО% ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО № 4
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ"

05417986 вул. Фанерна, буд.
4. м. Київ, 02160

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
СЛІПИХ"

00021195 з 01.10.2016
до
01.10.2017

5 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
"СТУДІЯ КВВК"

38358529 вул.
Сімферопольська,
буд. 3/2, м. Київ,
02096

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ
УКРАЇНИ"

00042352 з 01.10.2016
до
01.10.2017

6 ПІДПРИЄМСТВО
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ЦЕНТР ЕКОНОМІКО%
ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

33146054 вул. Тарасівська,
буд. 38, н/п № 1%4,
м. Київ, 01033

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"ЦЕНТР
ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗАХОДІВ 3
СОЦІАЛЬНОЇ
ДОПОМОГИ ТА
РЕАБІЛІТАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ"

33098598 з 01.10.2016
до
01.10.2017

7 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЦЕНТРОБЛКОМУНСЕРВІ
С"

39489209 вул. Казимира
Малевича, 
буд.86%б, м. Київ,
03680

КИЇВСЬКЕ
МІСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
"УКРАЇНСЬКА
СПІЛКА
ІНВАЛІДІВ %УСІ"

21685999 з 01.10.2016
до
01.10.2017

№ Повне найменування
підприємства

громадської організації

Код ЄДРПОУ
підприємства

Адреса
підприємства

Найменування
громадської

організації інвалідів %
засновника

підприємства

Код
ЄДРПОУ

засновника

Термін дії
дозволу

1 УЧБОВО%ВИРОБНИЧЕ
БАГАТОПРОФІЛЬНЕ
КОЛЕКТИВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ІНСТРОМ"

14294790 вул. Горького,
буд. 169, 
м. Київ, 03150

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ
ТОВАРСТВО ІНВАЛІДІВ
"АЛІСА"

25773163 з 01.10.2016
до 01.10.2017

2 КИЇВСЬКЕ УЧБОВО%
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО № 2
(УВП%2) УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
(УТОС)

03967688 вул. Леоніда
Первомайсько
го, буд. 6, 
м. Київ, 01133

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"

00021195 з 01.10.2016
до 01.10.2017

3 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОРТЕЗ%ПРО"

39489172 вул. Казимира
Малевича,
буд.86%б, 
м. Київ, 03680

КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
"УКРАЇНСЬКА СПІЛКА
ІНВАЛІДІВ %УСІ"

21685999 з 01.10.2016
до 01.10.2017

4 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН "СЕРВІС
ЛЕНД"

40075836 вул.
Авіаконструкто
ра Антонова,
буд. 5%а,
оф.303, 
м. Київ, 03186

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ЛЮДЕЙ
3 ІНВАЛІДНІСТЮ ПО
ЗОРУ "ГЕНЕРАЦІЯ
УСПІШНОЇ ДІЇ"

34935692 з 01.10.2016
до
01.07.2017

5 ПІДПРИЄМСТВО
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ЦЕНТР ЕКОНОМІКО%
ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

33146054 вул.
Тарасівська,
буд. 38, н/п 
№ 1%4, м. Київ,
01033

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР
ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ
3 СОЦІАЛЬНОЇ
ДОПОМОГИ ТА
РЕАБІЛІТАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ"

33098598 з 01.10.2016
до 01.10.2017

№ Повне
найменування
підприємства
громадської
організації
інвалідів

Код 
ЄДРПОУ
підпри%
ємства

Адреса
підприємства

Найменування
громадської
організації
інвалідів %
засновника
підприємства

Код
ЄДРПОУ
засновника

Об'єкт оподаткування Термін дії
дозволу

1 КИЇВСЬКЕ
УЧБОВО%
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
№ 2 (УВП%2)
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
СЛІПИХ (УТОС)

03967688 вул. Леоніда
Первомайсь%
кого буд. 6, 
м. Київ, 01133

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
СЛІПИХ"

00021195 Земельна ділянка
площею 0,6908 га за
адресою: вул.
Кайсарова, 1, м. Київ,
кадастровий номер 
8 000 000 000:72:437:0091,
державний акт на право
постійного
користування
земельною ділянкою
серія ЯЯ №392988 від
17.07.2006;
земельна ділянка
площею 0,4148 га за
адресою:вул. Леоніда
Первомайського, 6, 
м. Київ, кадастровий
номер 8 000 000
000:82:039:0002,
державний акт на право
постійного
користування
земельною ділянкою
серія ЯЯ №392919 від
28.12.2007.

з 01.10.2016
до
01.10.2017

2 ПІДПРИЄМСТВ
О, ЯКЕ
ЗАСНОВАНЕ НА
ВЛАСНОСТІ
ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН
"КИЇВСЬКЕ
УЧБОВО%
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
№4
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
СЛІПИХ"

05417986 вул.
Фанерна,
буд. 4, 
м. Київ,
02160

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ"
УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
СЛІПИХ"

00021195 Земельна ділянка
площею 1,1244 га за
адресою: вул. Фанерна,
4, м. Київ, кадастровий
номер 8 000 000
000:63:113:0001,
державний акт на право
постійного
користування
земельною ділянкою
серія ЯЯ №392894 від
06.12.2005; 
земельна ділянка
площею 0,2233 га за
адресою: вул. Фанерна,
4, м. Київ, кадастровий
номер 
8 000 000 000:63:197:0002,
державний акт на право
постійного
користування
земельною ділянкою
серія ЯЯ №392896 від
06.12.2005.

з 01.10.2016
до
01.10.2017
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Äîäàòîê 4

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.09.2016 ¹ 925

Перелік підприємств та організації громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами 

з оподаткування відповідно до абзацу першого пункту 8 підрозділу 2
розділу XX Податкового кодексу України

Äîäàòîê 5

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.09.2016 ¹ 925

ВИСНОВОК&ПРОПОЗИЦІЯ про доцільність скасування дозволу на право
користування пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям 

громадських організацій інвалідів

№ Повне найменування
підприємства 
громадської організації

Код ЄДРПОУ
підприємства

Адреса
підприємства

Найменування
громадської
організації
інвалідів %
засновника
підприємства

Код
ЄДРПОУ
засновника

Термін дії
дозволу

1 ПІДПРИЄМСТВО, ЯКЕ ЗАСНОВАНЕ
НА ВЛАСНОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН "КИЇВСЬКЕ УЧБОВО%
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО № 4
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА
СЛІПИХ"

05417986 вул. Фанерна,
буд. 4, м. Київ,
02160

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
СЛІПИХ"

00021195 з 01.10.2016
до
01.10.2017

2 ПІДПРИЄМСТВО
"РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ БУДИНОК
ЗВУКОЗАПИСУ ТА ДРУКУ"
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА
СЛІПИХ

03967725 провулок
Шевченка,
буд. 4, м. Київ,
01001

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
СЛІПИХ"

00021195 з 01.10.2016
до
01.01.2017

3 ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН "САНТЕ"
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"КОМІТЕТ ПРАВОЗАХИСТУ
ІНВАЛІДІВ"

39435787 вул. Академіка
Заболотного,
буд. 5, м. Київ,
03187

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"КОМІТЕТ
ПРАВОЗАХИСТУ
ІНВАЛІДІВ"

37723712 з 01.10.2016
до
01.07.2017

№ Повне
найменування
підприсмства,

організації
громадської
організації

інвалідів, адреса

Код
згідно з
ЄДРПОУ
підпри%
ємства

Найменування
громадської
організації %
засновника

підприємства,
адреса

Код
згідно з
ЄДРПОУ
заснов%

ника

Вид пільги Термін, на
який

скасовується
податкова

пільга

Рішення про
надання

пільги

Рішення
про

скасування

1 ПІДПРИЄМСТВО
"РЕСПУБЛІКАНСЬ%
КИЙ БУДИНОК
ЗВУКОЗАПИСУ ТА
ДРУКУ"
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
СЛІПИХ, провулок
Шевченка, буд. 4,
м. Київ, 01001

03967725 ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
СЛІПИХ",
Печерський
узвіз, буд.3, 
м. Київ, 01133

00021195 Відповідно
до пункту
197.6 статті
197 
розділу V
Податко%
вого
кодексу
України

з 01.10.2016
до 01.01.2017

Пільга була
надана
розпоряд%
женням
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 12.02.2016
№ 77 на
термін з
01.01.2016 до
01.01.2017

Надати
висновок%
пропо%
зицію про
доціль%
ність
скасування
підпри%
ємству
дозволу 
на право
користу%
вання
пільгою з
оподат%
кування

Про реконструкцію мереж зовнішнього освітлення 
вул. В’ячеслава Липинського у Шевченківському районі 

міста Києва
Розпорядження № 928 від 27 вересня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благо&
устрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації спри&
ятливих умов перебування та життєдіяльності у місті Києві:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ ìåðåæ çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ âóë. Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî

ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ïðîòÿ-

ãîì 2016 ðîêó.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî åëåê-

òðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè-

¿âì³ñüêñâ³òëî» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà âè-

êîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ìåðåæ çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ âóë. Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî

ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó åëåêòðîìå-

ðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè¿â-

ì³ñüêñâ³òëî»:

3.1. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿä-

íó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ ¿¿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò òà âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâ-

ñòâà.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ìåðåæ çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ âóë. Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî

ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ïåðåäáà-

÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàí-

ò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âèçíà÷èòè ãàðàí-

ò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Äåïàðòàìåí-

òó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿

ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ç ðîçðîáêè ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ ìåðåæ çîâí³øíüîãî

îñâ³òëåííÿ âóë. Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äî ïðîãðàì

åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà

íà 2016 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàéäà-

êà ². Â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про реконструкцію мережі зовнішнього 
освітлення бульвару Тараса Шевченка 
у Шевченківському районі міста Києва

Розпорядження № 929 від 27 вересня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благо&

устрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації спри&
ятливих умов перебування та життєдіяльності у місті Києві:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ ìåðåæ³ çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ áóëüâàðó Òàðàñà Øåâ÷åíêà ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ïðîòÿãîì

2017 ðîêó.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî åëåê-

òðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè-

¿âì³ñüêñâ³òëî» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà âè-

êîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ìåðåæ³ çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ áóëüâàðó Òàðàñà Øåâ÷åíêà ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó åëåêòðîìå-

ðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè¿â-

ì³ñüêñâ³òëî»:

3.1. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿä-

íó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ ¿¿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò òà âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâ-

ñòâà.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ìåðåæ³ çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ áóëüâàðó Òàðàñà Øåâ÷åíêà ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ïåðåäáà-

÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàí-

ò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âèçíà÷èòè ãàðàí-

ò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Äåïàðòàìåí-

òó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿

ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ç ðîçðîáêè ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ ìåðåæ³ çîâí³øíüî-

ãî îñâ³òëåííÿ áóëüâàðó Òàðàñà Øåâ÷åíêà ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äî ïðîãðàì

åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà

íà 2016 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàéäà-

êà ². Â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки державної 

власності, яка перебуває в постійному користуванні 
ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 
для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі 

і господарських споруд на вул. Мельникова, 83&б
у Шевченківському районі м. Києва

Розпорядження № 918 від 26 вересня 2016 року
Відповідно до статей 17, 84, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеуст&

рій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
розглянувши лист ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИС&
ТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ від 26 серпня 2015 року № 13/10&2124 та технічну документацію із землеустрою що&
до поділу земельної ділянки, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äåðæàâ-

íî¿ âëàñíîñò³, ÿêà ïåðåáóâàº â ïîñò³éíîìó êî-

ðèñòóâàíí³ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÓ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß

ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÇÂ’ßÇ-

ÊÓ ÒÀ ÇÀÕÈÑÒÓ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿

áóä³âë³ ³ ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä íà âóë. Ìåëüíè-

êîâà, 83-á ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïëîùåþ 0,6898 ãà, êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:91:088:0009), ÿêîþ ïå-

ðåäáà÷åíî ôîðìóâàííÿ äâîõ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-

íîê ïëîùàìè 0,4960 ãà òà 0,1938 ãà (ñïðàâà À-

21907).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про проведення спортивно&масового заходу 
«Київський марафон «Wizz Air Kyiv City Marathon»

Розпорядження № 950 від 3 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та про&

ведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно&просвітниць&
кого, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
червня 1999 року № 317/418, враховуючи звернення громадської організації «Бігова Україна» від 02 серпня
2016 року № 198, з метою популяризації та розвитку фізичної культури і спорту у місті Києві, в межах функ&
цій органу місцевого самоврядування:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çà-

ö³¿ «Á³ãîâà Óêðà¿íà» ùîäî ïðîâåäåííÿ â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ ñïîðòèâíî-ìàñîâîãî çàõîäó «Êè¿âñüêèé ìà-

ðàôîí «Wizz Air Kyiv City Marathon» (äàë³ — Çàõ³ä):

8 æîâòíÿ 2016 ðîêó ç 09.00 äî 10.00 çà ìàð-

øðóòîì: âóëèöÿ Õðåùàòèê — âóëèöÿ Ìèõàéëà

Ãðóøåâñüêîãî — Ïåòð³âñüêà àëåÿ — Ïàðêîâà äî-

ðîãà — àëåÿ Ãåðî¿â Êðóã — âóëèöÿ ²âàíà Ìàçå-

ïè — âóëèöÿ Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî — âóëèöÿ

Õðåùàòèê;

9 æîâòíÿ 2016 ðîêó ç 09.00 äî 15.00 çà ìàð-

øðóòîì: âóëèöÿ Õðåùàòèê — âóëèöÿ Ìèõàéëà

Ãðóøåâñüêîãî — Ïåòð³âñüêà àëåÿ — Ïàðêîâà äî-

ðîãà — àëåÿ Ãåðî¿â Êðóã — âóëèöÿ Ëàâðñüêà —

òåðèòîð³ÿ Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ó

Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ — Çàïå÷åðíèé ïðîâóëîê —

âóëèöÿ Ëàâðñüêà — áóëüâàð Äðóæáè íàðîä³â —

ì³ñò Ïàòîíà — ïðîñïåêò Âîçç’ºäíàííÿ — ì³ñò Ïà-

òîíà — áóëüâàð Äðóæáè íàðîä³â — Ëèá³äñüêà ïëî-

ùà — âóëèöÿ Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà — âóëèöÿ Æè-

ëÿíñüêà — âóëèöÿ Øîòà Ðóñòàâåë³ — âóëèöÿ Ñàê-

ñàãàíñüêîãî — âóëèöÿ Åñïëàíàäíà — âóëèöÿ Áà-

ñåéíà — Áåññàðàáñüêà ïëîùà — âóëèöÿ Õðåùà-

òèê — Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç — âóëèöÿ Ïåòðà Ñà-

ãàéäà÷íîãî — Êîíòðàêòîâà ïëîùà — âóëèöÿ Êîñ-

òÿíòèí³âñüêà — âóëèöÿ Ïðèòèñüêî-Ìèê³ëüñüêà —

âóëèöÿ Õîðèâà — âóëèöÿ Êîñòÿíòèí³âñüêà — âó-

ëèöÿ Âåðõí³é Âàë — âóëèöÿ Íèæí³é Âàë — âóëè-

öÿ Ïî÷àéíèíñüêà — âóëèöÿ Ââåäåíñüêà — âóëè-

öÿ Êîñòÿíòèí³âñüêà — âóëèöÿ Íèæí³é Âàë, âóëè-

öÿ Ãëèáî÷èöüêà — âóëèöÿ Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâî-

ëà— âóëèöÿ Çîëîòîóñò³âñüêà— âóëèöÿ Ã²àâë³âñüêà—
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âóëèöÿ Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà — âóëèöÿ Îá-

ñåðâàòîðíà — âóëèöÿ Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â — Ëüâ³â-

ñüêà ïëîùà — Âåëèêà Æèòîìèðñüêà — âóëèöÿ

Âîëîäèìèðñüêà — âóëèöÿ Äåñÿòèííà — Ìèõàé-

ë³âñüêà ïëîùà — êîëî á³ëÿ Ìèõàéë³âñüêîãî Çî-

ëîòîâåðõîãî ìîíàñòèðÿ — âóëèöÿ Òðüîõñâÿòè-

òåëüñüêà — Ìèõàéë³âñüêà ïëîùà — Âîëîäèìèð-

ñüêèé ïðî¿çä — Ñîô³éñüêà ïëîùà — âóëèöÿ Âî-

ëîäèìèðñüêà — áóëüâàð Òàðàñà Øåâ÷åíêà — ïëî-

ùà Ïåðåìîãè — ïðîñïåêò Ïåðåìîãè — ïëîùà

Ïåðåìîãè — âóëèöÿ Ñàêñàãàíñüêîãî — âóëèöÿ

Ñèìîíà Ïåòëþðè — âóëèöÿ Æèëÿíñüêà — âóëèöÿ

Øîòà Ðóñòàâåë³ — âóëèöÿ Ñàêñàãàíñüêîãî — âó-

ëèöÿ Åñïëàíàäíà — âóëèöÿ Áàñåéíà — Áåññà-

ðàáñüêà ïëîùà — âóëèöÿ Õðåùàòèê.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ï³ä-

ãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó âçÿëà íà ñåáå ãðî-

ìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Á³ãîâà Óêðà¿íà».

3. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñïðèÿòè

âèð³øåííþ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðî-

âåäåííÿì Çàõîäó.

4. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ÷åðãó-

âàííÿ:

áðèãàä åêñòðåíî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷íî¿ äîïîìî-

ãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó;

ìîá³ëüíèõ ìåäè÷íèõ ëàáîðàòîð³é äëÿ çä³éñ-

íåííÿ àíîí³ìíîãî áåçêîøòîâíîãî åêñïðåñ-òåñ-

òóâàííÿ òà êîíñóëüòàö³¿ íà íàÿâí³ñòü Â²Ë-³íôåê-

ö³é òà ãåïàòèòó Â/Ñ.

5. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

ó ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íà-

ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çàáåçïå÷èòè:

5.1. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ïðî-

âåäåííÿ Çàõîäó 08 æîâòíÿ 2016 ðîêó ç 09.00 äî

10.00 òà 09 æîâòíÿ 2016 ðîêó ç 09.00 äî 15.00.

5.2. Îáìåæåííÿ ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äëÿ

ìîíòàæó/äåìîíòàæó ñöåíè òà ñïåö³àëüíèõ êîíñ-

òðóêö³é íà âóëèö³ Õðåùàòèê ç 08 æîâòíÿ 2016 ðî-

êó ç 05.00 äî 09 æîâòíÿ 2016 ðîêó äî 19.00.

5.3. Òèì÷àñîâå îáìåæåííÿ ðóõó âñ³õ âèä³â òðàíñ-

ïîðòó 09 æîâòíÿ 2016 ðîêó ç 08.30 äî 15.00 çà

ìàðøðóòîì, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

5.4. Ñóïðîâîäæåííÿ àâòîìîá³ëÿìè ïàòðóëüíî¿

ñëóæáè ó÷àñíèê³â çàõîä³â 08 æîâòíÿ 2016 ðîêó

áåç ïåðåêðèòòÿ ðóõó òà 09 æîâòíÿ 2016 ðîêó çà

ìàðøðóòàìè, çàçíà÷åíèìè â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

6. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Á³ãîâà Óêðà¿íà» çà-

áåçïå÷èòè:

6.1. Äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà

Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ 1051/1051,

ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó ³ â³äíîâ-

ëåííÿ ïîðóøåíîãî áëàãîóñòðîþ ó çâ’ÿçêó ³ç âñòà-

íîâëåííÿì ñöåí³÷íèõ êîíñòðóêö³é 08 æîâòíÿ 2016

ðîêó ç 05.00 äî 19.00 09 æîâòíÿ 2016 ðîêó (íà ïå-

ð³îä ìîíòàæó/äåìîíòàæó ñöåí³÷íèõ êîíñòðóêö³é

íà âóëèö³ Õðåùàòèê).

6.2. Ðîçðîáëåííÿ, ïîãîäæåííÿ ç óïðàâë³ííÿì ïàò-

ðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëü-

íî¿ ïîë³ö³¿ òà ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåííÿ Äåïàðòà-

ìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìè îðãàí³çàö³¿ äî-

ðîæíüîãî ðóõó.

7. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â

âíåñòè çì³íè ó ðîáîòó ìàðøðóò³â íàçåìíîãî ïà-

ñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó, øëÿõ ñë³äóâàííÿ ÿêèõ

ïðîõîäèòü âóëèöÿìè, äå áóäå ïðîâîäèòèñÿ Çà-

õ³ä â³äïîâ³äíî äî ñõåìè îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî

ðóõó.

8. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé ìåò-

ðîïîë³òåí» çàáåçïå÷èòè òðàíñëÿö³þ â ìåòðîïîë³ò-

åí³ ç 03 æîâòíÿ äî 09 æîâòíÿ 2016 ðîêó (òðè ðà-

çè íà äîáó) îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñïîð-

òèâíî-ìàñîâîãî çàõîäó «Êè¿âñüêèé ìàðàôîí «Wizz

Air Kyiv City Marathon».

9. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè âè-

ñâ³òëåííÿ Çàõîäó ó êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñî-

âî¿ ³íôîðìàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³-

ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Ç À ß Â À ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ ïðè åêñïëóàòàö³¿ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà
Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü — áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèí-

êó ç âáóäîâàíèìè îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà îá'ºêòàìè
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâî¿ ñôåðè ïî âóë. Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüê³é,
5-7 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ìåòà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ — çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ
êîìôîðòàáåëüíèì æèòëîì çã³äíî ç âèìîãàìè ÄÁÍ 360-92**.

Øëÿõè çä³éñíåííÿ ìåòè —áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó.

Ìîæëèâ³ñòü íàäçâè÷àéíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é
Ðèçèê íàäçâè÷àéíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é (âèáóõ ³/àáî

ïîæåæà) íå ïåðåâèùóº òèïîâèé äëÿ íàñåëåíèõ ì³ñò Óêðà¿íè.

Ñóòòºâ³ ôàêòîðè âïëèâó íà ñòàí ÍÏÑ
� Âèêèäè â³ä êîòåëüí³ NOõ, CO.

� Âèêèäè â³ä 2-õ ÿðóñíîãî ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó NO2, ÑÎ,
SO2, C12-Ñ19, ÑÍ4; NO; NH3; C; C20H12.

� Øóì îäèíî÷íèõ àâòîìîá³ë³â ïðè âè¿çä³/çà¿çä³ L.À.ìàê.

� Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ ñòîêè ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà.

� Ñòîêè äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä.

� Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ â³äõîäè ïðîåêòîâàíîãî îá'ºê-
òà ÃÏÂ.

� Áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿.

Îö³íêè ð³âí³â åêîëîã³÷íîãî ðèçèêó
Çà òèòóëüíîþ íàçâîþ ïðîåêòîâàíèé îá'ºêò íå âõîäèòü

äî "Ïåðåë³êó âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³ä-
âèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó", çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
ÊÌÓ â³ä 28.08.2013 ð. ¹ 808, àëå â éîãî ñêëàä³ º äàõîâà
àâòîíîìíà êîòåëüíÿ, ïðè çàãàëüí³é ïîòóæíîñò³ êîòåëüí³
1,12 ÌÂò (ï. 1 âèùåâêàçàíî¿ ïîñòàíîâè).

Ïðîåêòîâàíèé îá'ºêò íå ï³äïàäàº ï³ä ñàí³òàðíó êëàñè-
ô³êàö³þ äîä. 4 ÄÑÏ-176-96 ³ íîðìàòèâíî¿ ÑÇÇ íå ïîòðåáóº.

Äàí³ ïðî çåìåëüí³, âîäí³, ëþäñüê³ ðåñóðñè:

Ïîòðåáà â çåìåëüíèõ ðåñóðñàõ — 0,1618 ãà.

Âîäí³ ðåñóðñè — âîäà ç ì³ñüêî¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³.

Ïåðñîíàë —ê³ëüê³ñòü ñòâîðåíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü—á³ëÿ 120.

Åíåðãåòè÷í³ ðåñóðñè: åëåêòðîîñâ³òëåííÿ, òåõíîëîã³÷íå
îáëàäíàííÿ — â³ä åëåêòðîìåðåæ.

Òåïëîïîñòà÷àííÿ: îïàëåííÿ, ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ —â³ä
êîòåëüí³.

²íæåíåðíå çàáåçïå÷åííÿ:
Âîäîïîñòà÷àííÿ. Çã³äíî ÒÓ ÏÀÒ"ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë"ê³ëü-

ê³ñòü âîäè 60,6 ì3/äîáó; 2,5 ë/ñåê äîäàòêîâî, â ò.÷.: íà ãîñ-
ïîäàð÷î-ïîáóòîâ³ ïîòðåáè 56,8 ì3/äîáó, íà âèðîáíè÷³ ïîò-
ðåáè 1,3 (âáóäîâàí³) ì3/äîáó, íà ïîëèâ 2,5 ì3/äîáó.

Íà ïîæåæîãàñ³ííÿ: âíóòð³øíº 10,0 ë/ñ, çîâí³øíº 25,0 ë/ñ.

Êàíàë³çóâàííÿ —öåíòðàë³çîâàíå.Çã³äíî ÒÓ ÏÀÒ"ÀÊ "Êè¿â-
âîäîêàíàë" ñò³÷í³ âîäè â ê³ëüêîñò³ 56,8 ì3/äîáó; âèðîáíè-
÷èõ — 1,3 (âáóäîâàí³) ì3/äîáó

Â³äâåäåííÿ äîùîâèõ ³ òàëèõ (ïîâåðõíåâèõ) âîä âèêî-
íàòè çàêðèòîþ ñèñòåìîþ ç ï³äêëþ÷åííÿì äî ³ñíóþ÷î¿ äî-
ùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ Ä=500 ìì ïî âóë. Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüê³é.

Òåïëîïîñòà÷àííÿ (îïàëåííÿ ïðèì³ùåíü òà ãàðÿ÷å âîäî-
ïîñòà÷àííÿ) ïåðåäáà÷àºòüñÿ çä³éñíþâàòè â³ä äàõîâî¿ êî-
òåëüí³ 1,12 ÌÂò.

Åíåðãîïîñòà÷àííÿ. Çã³äíî ÒÓ, ïðîåêòîì çàïëàíîâàíî ï³ä-
êëþ÷åííÿ â³ä ³ñíóþ÷î¿ ÒÏ-10/0,4êÂ.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â îá-
ë³êó ñïîæèâàííÿ âîäè òà åëåêòðîåíåðã³¿.

* Ñóòòºâ³ ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü ÷è ìîæóòü âïëè-
âàòè íà ñòàí íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâîñò³ âèíèêíåííÿ íàä-

çâè÷àéíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é:
Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ: áóäå â³äáóâàòèñü íåçíà÷íå çàáðóä-

íåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ â³äïðàöüîâàíèìè ãàçàìè ç êî-
òåëüí³ òà àâòîìîá³ë³â ç ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó.

Ï³äçåìí³ òà ïîâåðõíåâ³ âîäè: íå ìîæëèâå çàáðóäíåííÿ
´ðóíòó òà ï³äçåìíèõ âîä íàôòîïðîäóêòàìè çàâäÿêè âëàø-
òóâàííþ âîäîíåïðîíèêíåíîãî ïîêðèòòÿ òåðèòîð³¿.

Ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå: ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ³íæå-
íåðíèé çàõèñò òåðèòîð³¿ — â³äâåäåííÿ ïîâåðõíåâèõ âîä ç
òåðèòîð³¿, âëàøòóâàííÿ òâåðäîãî ïîêðèòòÿ òà îçåëåíåííÿ
òåðèòîð³¿.

Â³äõîäè: óòâîðåí³ â³äõîäè áóäóòü âèâîçèòèñÿ çã³äíî ç
äîãîâîðàìè ³ç ñïåö³àë³çîâàíèìè ï³äïðèºìñòâàìè.

Âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é — íå
ïðîãíîçóºòüñÿ.

Ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè ð³âí³â åêîëîã³÷íîãî ðèçè-
êó òà áåçïåêè äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ ïëàíîâà-

íî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ çàõîäè, ùî  ãàðàíòóþòü çä³é-
ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàð-

ò³â ³ íîðìàòèâ³â.

* Õ³ì³÷íå çàáðóäíåííÿ òåðèòîð³¿ â çîí³ âïëèâ³â
Ïðè åêñïëóàòàö³¿ êîòåëüí³, ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó òà ãîñ-

òüîâî¿ àâòîñòîÿíêè â óñ³é çîí³ âïëèâó ïðîåêòîâàíîãî îá'ºê-
òà ïðîãíîçóþòüñÿ òàê³ çàëèøêîâ³ âïëèâè

Ó ïðèçåìíîìó øàð³ ïîâ³òðÿ òà íà ð³âí³ â³êîí âåðõí³õ ïî-
âåðõ³â ïðèëåãëî¿ çàáóäîâè ñàí³òàðí³ íîðìè íå ïåðåâèùó-
þòüñÿ (ð³âí³ çàáðóäíåííÿ >0,01 ÃÄÊ.ìð ïî âñ³ì çàáðóäíþ-
þ÷èì ðå÷îâèíàì).

Ç óðàõóâàííÿì âïëèâó ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà òà ôîíîâî-
ãî âíåñêó ïðîì-, åíåðãî- ³ êîìóíàëüíèõ îá'ºêò³â ì³ñüêî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè, à òàêîæ àâòîòðàíñïîðòíèõ ïîòîê³â çàáðóäíåí-
íÿ (îá'ºêò + ôîí) ó ïðèçåìíîìó øàð³ àòìîñôåðíîãî ïîâ³ò-
ðÿ ñòàíîâèòèìå, ÃÄÊ.ìð 

Â ïðèçåìíîìó øàð³ â³äçíà÷àºòüñÿ ïåðåâèùåííÿ çàáðóä-
íåííÿ ïî ä³îêñèíó àçîòó òà îêñèäó âóãëåöþ, âðàõîâóþ÷è
ï³äâèùåíèé ôîíîâèé ð³âåíü çàáðóäíåííÿ. Âïëèâ îáóìîâ-
ëåíèé çàáðóäíåííÿì àâòîòðàíñïîðòó, ÿêèé ðóõàºòüñÿ ïî òå-
ðèòîð³¿ Áåññàðàáñüêî¿ ïëîù³,äå çíàõîäèòüñÿ ïîñò ¹ 7.Âïëèâ
â³ä êîòåëüí³ òà ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó â ïðèçåìíîìó øàð³ íå
ïåðåâèùóº 0,01 ÃÄÊ.ìð.NÎ2 òà 0,01 ÃÄÊ.ìð.ÑÎ. Ð³âí³ âèêè-
ä³â ïî ³íøèì çàáðóäíþþ÷èì ðå÷îâèíàì çà ïðîåêòîì äî-
ïóñòèì³, îñê³ëüêè â çîí³ âïëèâó ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà â³ä-
ñóòí³ ïåðåâèùåííÿ ¿õ ñàí³òàðíèõ íîðì.

* Øóìîâèé âïëèâ íà íàñåëåííÿ
Øóìîâèé âïëèâ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà íà ïðèëåãëó çà-

áóäîâó çä³éñíþºòüñÿ ïðè ðóñ³ äî 2-ÿðóñíîãî ï³äçåìíîãî
ïàðê³íãó. Òàêèé âïëèâ îáìåæóºòüñÿ ñàí³òàðíèìè ðîçðèâà-
ìè.Äëÿ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà ïîâèííà âèêîíóâàòèñÿ óìî-
âà: â'¿çäè òà âè¿çäè ïîâèííi áóòè ðîçòàøîâàíi íå áëèæ÷å
15 ì âiä âiêîí ðîáî÷èõ òà æèòëîâèõ ïðèìiùåíü, äiëÿíîê çà-
ãàëüíîîñâiòíiõ øêië, äèòÿ÷èõ äîøêiëüíèõ i ëiêóâàëüíèõ çàê-
ëàäiâ, ìàéäàí÷èê³â â³äïî÷èíêó [ï.5.29 ÄÑÏ 173-96].

Íîðìàòèâíà â³äñòàíü âèòðèìóºòüñÿ.

Ðåêîìåíäóºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ ñêëîïàêåò³â ç³ çâóêî³çî-
ëÿö³ºþ dL.À.â³êíà íå ìåíøå 24,0 äÁÀ äëÿ æèòëîâèõ ïðèì³-
ùåíü òà íå ìåíøå 15,0 äÁÀ— äëÿ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü. Çàñ-
òîñóâàííÿ øóìîçàõèñíèõ â³êîí çàáåçïå÷óº íîðìàòèâíèé
ð³âåíü øóìó â ïðèì³ùåííÿõ.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åí³ çàõîäè ùîäî çìåíøåííÿ øóìó ³
â³áðàö³é â³ä ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ.

* Âïëèâ íà ïîâåðõíåâ³ âîäè
Âîäîïîñòà÷àííÿ òà êàíàë³çóâàííÿ —öåíòðàë³çîâàíå ç ï³ä-

êëþ÷åííÿì äî ³ñíóþ÷èõ ì³ñüêèõ ìåðåæ.Âëàøòóâàííÿ òâåðäî-
ãî ïîêðèòòÿ òåðèòîð³¿ ç â³äâåäåííÿì äîùîâîãî òà òàëîãî ñòî-
ê³â â ì³ñüêó äîùîâó êàíàë³çàö³þ,ùî ãàðàíòóº áåçïåêó ïëàíî-
âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ ïîâåðõíåâèõ âîä.

* Âïëèâ íà ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå òà ´ðóíòè
Âïëèâ íà ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå òà ´ðóíòè — â ìåæàõ

ä³þ÷èõ íîðìàòèâ³â.

Ñïåö³àëüíà ³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà òåðèòîð³¿, ùî âðà-
õîâóº îñîáëèâîñò³ õ³ì³÷íîãî çàáðóäíåííÿ ´ðóíò³â, íå
ïîòð³áíà.

Ï³äï³ðí³ ñò³íè. Çîâí³øí³ ñò³íè ïàðê³íãó ç òðüîõ ñòîð³í —
ï³äï³ðí³ ñò³íè êîòëîâàíó, ùî â³äîêðåìëþþòü ïàðê³íã ç ï³â-
í³÷íî¿ ñòîðîíè â³ä ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿, à ç çàõ³äíî¿ ñòîðî-
íè â³ä âóë. Íîâîñåëèöüêî¿. Ç³ ñòîðîíè áóäèíêó ñò³íà ïàðê³í-
ãó ìîíîë³òíà çàë³çîáåòîííà, òîâùèíîþ 250 ìì, âèêîíóºòü-
ñÿ ó â³äêðèòîìó êîòëîâàí³. Ç ï³âí³÷íî¿ ÷àñòèíè áóäèíêó, ùî
ïðîåêòóºòüñÿ, ïåðåäáà÷àºòüñÿ âëàøòóâàííÿ 3-ïîâåðõîâî-
ãî ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó, â³äì³òêà êîòëîâàíó éîãî ôóíäàìåí-
ò³â ñòàíîâèòü 133,8 ì. Â³äì³òêè ³ñíóþ÷î¿ ïîâåðõí³ â³ä 142,5
äî 139 ì. Òàêèì ÷èíîì, âèñîòè ï³äï³ðíèõ ñò³í êîëèâàþòüñÿ
â çîí³ ïàðê³íãó â³ä 8,7 äî 5,2 ì. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ
âèêîíàííÿ ï³äï³ðíèõ ñò³í ç áóðîíàáèâíèõ ïàëü ∅ 1000 ìì,
ç êðîêîì 1300 ìì. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîñò³ ñò³í ç ïàëü,
ãëèáèíà çàíóðåííÿ ó ´ðóíò íèæ÷å â³äì³òêè êîòëîâàíó ïðèé-
íÿòà â³ä 15,7 ì äî 10,37 ì ç â³äì³òêîþ íèçó ïàëü â³ä 118,1
äî 123,46 ì.Äîâæèíà ïàëü ç ðîñòâåðêîì, ùî áåòîíóºòüñÿ íà
ïàëÿõ,äîð³âíþº â³ä 24 ì äî 16,3 ì.Ïàë³ âèêîíóþòüñÿ âçäîâæ
ï³âí³÷íî¿ ìåæ³ ïëîùàäêè ³ âçäîâæ âóë. Íîâîñåëèöüêî¿ òà
Ïðàâîáåðåæíî¿. Ïðè âëàøòóâàíí³ êîòëîâàíó ïàðê³íãó â çî-
í³ ï³âí³÷íî-çàõ³äíîãî êóòà, äå âèñîòà ï³äï³ðíî¿ ñò³íêè ç ïàëü
∅ 1000 ìì ñòàíîâèòü 8,7 ì, ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðè
ðîçðîáö³ êîòëîâàíó íà â³äì³òö³ 138,2 (íà âèñîò³ 5 ì â³ä äíà
êîòëîâàíó),âñòàíîâèòè ä³àãîíàëüí³ ðîçï³ðêè ì³æ âçàºìíî ïåð-
ïåíäèêóëÿðíèìè ñò³íàìè êóòà ïàðê³íãó, ÿê³ ÷åðåç ãîðèçîí-
òàëüí³ ìåòàëåâ³ áàëêè óòâîðþþòü äîïîì³æíó òèì÷àñîâó îïî-
ðó äëÿ ïàëü,ùî ÷ëåíèòü ïàëþ íà äâà ïðîãîíè —3,7 ³ 5 ì.Ï³ñ-
ëÿ âèêîíàííÿ çàë³çîáåòîííèõ ïëèò ïåðåêðèòò³â, ðîçï³ðêè ³
áàëêè äåìîíòóþòüñÿ.

Äëÿ áóäèíêó, äíî ÿêîãî çíàõîäèòüñÿ íà â³äì. 134,50 ì,
êîòëîâàí â³äðèâàºòüñÿ â³äêðèòèì ñïîñîáîì òà ï³ä çàõèñ-
òîì ïàëü ï³äï³ðíî¿ ñò³íêè, àëå âðàõîâóþ÷è, ùî ç ï³âäåííî¿
ñòîðîíè â³äñòàíü â³ä áóäèíêó äî âóë. Ïðàâîáåðåæíî¿ ñòàíî-
âèòü 3,45 ì, ïåðåïàä â³ä äíà êîòëîâàíó äî ïîâåðõí³ 4,6 ì,
à, òàêîæ, âðàõîâóþ÷è, ùî ïëîùàäêà âçäîâæ âóë. Íîâîñå-
ëèöüêî¿ ïëàíóºòüñÿ çð³çêîþ, ùî ïîòðåáóº âëàøòóâàííÿ ï³ä-
ï³ðíî¿ ñò³íêè âçäîâæ âóë. Íîâîñåëèöüêî¿ òà Ïðàâîáåðåæ-
íîþ âèñîòîþ â³ä 2,5 ì äî 2,0 ì, ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ
âèêîíàííÿ ï³äï³ðíèõ ñò³í ç ïàëü ∅ 620 ìì äîâæèíîþ â³ä 5
ì äî 15,5 ì. Óñ³ ïàë³ ï³äï³ðíèõ ñò³í, ùî ñïðèéìàþòü ãîðè-
çîíòàëüí³ íàâàíòàæåííÿ â³ä òèñêó ´ðóíòó, àðìóþòüñÿ íà âñþ
ãëèáèíó.

Çà óìîâàìè âïëèâó íà ãåîñåðåäîâèùå ÑÇÇ òà ðîçðèâè íå
ïîòð³áí³.

* Âïëèâ íà ðîñëèíí³ñòü
Çã³äíî Àêòó ¹ 880 â³ä 15.10.2009 îáñòåæåííÿ çåëåíèõ

íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, çíåñåííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü íåìàº.Çáåðåæåííþ ï³äëÿãàº 1 äåðåâî (êëåí ÿñå-
íåëèñòèé), ÿêå ïåðåäàºòüñÿ íà çáåðåæåííÿ ÒÎÂ "Ðåñòîðàí "Ä³-
ëîâ³ çóñòð³÷³". Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ áëàãîóñòð³é òà îçå-
ëåíåííÿ òåðèòîð³¿.

Îö³íêè áåçïåêè äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ
Áåçïåêà äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ çà ð³âíÿìè õ³-

ì³÷íèõ òà øóìîâîãî âïëèâ³â ãàðàíòóºòüñÿ. Ðîçì³ùåííÿ ïðî-
åêòîâàíîãî îá'ºêòà çàáåçïå÷óº ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ
ì³ñüêèõ ïëîù äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ ³ ìàº ì³-
í³ìàëüíèé íåãàòèâíèé âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå.

Îö³íêà åêîëîã³÷íîãî ðèçèêó
ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³:

- íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ — âïëèâàº â ìåæàõ äîçâîëå-
íèõ ð³âí³â çàâäÿêè çàñòîñóâàííþ ñó÷àñíîãî òåõíîëîã³÷íî-

ãî îáëàäíàííÿ. Êîíöåíòðàö³ÿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â àòìîñ-
ôåðíîìó ïîâ³òð³ íå ïåðåâèùóº 0,01 ÃÄÊ.ìð ïî âñ³ì ³íãðå-
ä³ºíòàì øê³äëèâèõ ðå÷îâèí;

- íà ïîâåðõíåâ³ òà ï³äçåìí³ âîäè — âïëèâàº â ìåæàõ ä³-
þ÷èõ íîðìàòèâ³â. Â çîí³ ðîçòàøóâàííÿ îá'ºêòà âîäîéìèùà
â³äñóòí³.Äëÿ çàïîá³ãàííÿ çàáðóäíåííÿ ï³äçåìíèõ âîä âèêî-
íàíå òâåðäå âîäîíåïðîíèêëèâå ïîêðèòòÿ òåðèòîð³¿, â³äâå-
äåííÿ âîäè ç òåðèòîð³¿ ïåðåäáà÷åíî â ì³ñüêó äîùîâó êà-
íàë³çàö³þ;

- íà ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå — âïëèâ â ìåæàõ ä³þ÷èõ íîð-
ìàòèâ³â. Â ÷àñòèí³ ³íæåíåðíîãî çàõèñòó ïðîåêòîì ïåðåäáà-
÷åíî: âðàõîâàí³ ìîæëèâ³ äåôîðìàö³¿ ïðèëåãëî¿ çàáóäîâè,
ÿê êîíñòðóêòèâíîãî õàðàêòåðó, òàê ³ òåõíîëîã³÷íîãî;

- â³äêîïêà êîòëîâàíó, ìåòîä êð³ïëåííÿ, äèíàì³÷í³ íàâàí-
òàæåííÿ â³ä òåõí³êè; 

- ïåðåäáà÷åíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåíü; 

- âëàøòóâàííÿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿; 

- îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿;

- íà ´ðóíòè — íå âïëèâàº, âåðõí³é ðîñëèííèé øàð ´ðóí-
òó — â³äñóòí³é. Ïåðåäáà÷åíå òâåðäå àñôàëüòîáåòîííå ïîê-
ðèòòÿ òåðèòîð³¿. Â³äõîäè áóäóòü íàêîïè÷óâàòèñÿ íà ñïåö³àëü-
íî â³äâåäåíîìó ìàéäàí÷èêó ó êîíòåéíåðàõ òà âèâîçèòèñÿ
çà ïðèçíà÷åííÿì íà ñïåö³àëüíî îáëàøòîâàí³ ïîë³ãîíè òà
íà ï³äïðèºìñòâà ïî óòèë³çàö³¿;

- íà ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå — íå âïëèâàº. Ôóíêö³îíóâàí-
íÿ îá'ºêòà â äàíîìó ì³ñö³ íå ñòâîðèòü ïîã³ðøåííÿ óìîâ ïðî-
æèâàííÿ íàñåëåííÿ, ò.ÿ. íåãàòèâíèé âïëèâ éîãî íà íàâêî-
ëèøíº ñåðåäîâèùå — íåçíà÷íèé. Ïîçèòèâí³ àñïåêòè — çà-
áåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ æèòëîì, ñòâîðþþòüñÿ íîâ³ ðîáî÷³
ì³ñöÿ, ïîïîâíþºòüñÿ ì³ñöåâèé áþäæåò.

- íà ôëîðó — âïëèâàº. Íà ä³ëÿíö³ ïðîåêòóâàííÿ ïðîåê-
òîì ïåðåäáà÷åíî îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿.

- íà ôàóíó — íå âïëèâàº, äàíà òåðèòîð³ÿ ïðîòÿãîì òðèâà-
ëîãî ÷àñó çàçíàâàëà ïîñò³éíîãî àíòðîïîãåííîãî âïëèâó;

- íà òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå — âïëèâàº â ìåæàõ íîðì.

ÇÀÕÎÄÈ, ùî ãàðàíòóþòü çä³éñíåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â

³ íîðìàòèâ³â
� Âèêèäè â³ä êîòåëüí³, ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó.

� Ñàí³òàðí³ ðîçðèâè â³ä ãîñòüîâî¿ àâòîñòîÿíêè.

� Âëàøòóâàííÿ øóìîçàõèñíèõ â³êîí.

� Áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ çã³ä-
íî äåíäðîïëàíó.

Ïåðåë³ê çàëèøêîâèõ âïëèâ³â
� Âèêèäè â³ä êîòåëüí³ NOõ, CO.

� Âèêèäè â³ä 2-õ ÿðóñíîãî ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó NÎ2, ÑÎ,
SO2, C12-Ñ19, ÑÍ4; NO; NH3; C; C20H12.

� Øóì îäèíî÷íèõ àâòîìîá³ë³â ïðè âè¿çä³/çà¿çä³ L.À.ìàê.

� Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ ñòîêè ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà.

� Ñòîêè äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä.

� Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ â³äõîäè ïðîåêòîâàíîãî îá'ºê-
òà ÃÏÂ.

Çàõîäè, ùî âæèò³ äëÿ ³íôîðìóâàííÿ 
ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü,

ìåòó ³ øëÿõè ¿¿ çä³éñíåííÿ
Çàìîâíèê çàáåçïå÷èâ ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ â ÇÌ²,

êð³ì òîãî íà áóäìàéäàí÷èêó áóäå íàäàíà ³íôîðìàö³ÿ íà
ñòåíä³ ïðî ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ ³ îñíîâí³ òåõí³êî-
åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè îá'ºêòà áóä³âíèöòâà, ãåíåðàëüíèé
ïëàí çàáóäîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Âèãîäè ãðîìàäñüêîñò³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³: çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ æèòëîì, ñòâîðåííÿ íîâèõ ðî-
áî÷èõ ì³ñöü.

ÇÎÁÎÂ'ßÇÀÍÍß ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ
ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü ó â³äïîâ³äíîñò³
äî íîðì ³ ïðàâèë îõîðîíè ÍÑ ³ âèìîã åêîáåçïåêè 
íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà

ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
� áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêòà ïðîåêòîâàíî¿ ä³-

ÿëüíîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõî-
ðîíè ÍÑ ³ âèìîã åêîáåçïåêè;

� âïðîâàäæåííÿ çàõèñíèõ çàõîä³â çã³äíî âèùåïîäàíî-
ìó ïåðåë³êó â òîì³ ÎÂÍÑ;

� âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ â³äïîâ³äíî ç ë³ì³òàìè;

� îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç â³äîì³ñòþ îçåëåíåííÿ.

Ïðèì³-
ùåííÿ

Ñàííîðìà
L.A.åêâ.ä/í

L.A.åêâ.ä/í
Ïåðåâè-
ùåííÿ
íîðìè

dL.À.
â³êíà

L.A.åêâ.ä/í

Æèòëî 40 / 30
63,4/53,0

23,4/23,0 24,0 39,4/29,0

Îô³ñè 50 / - 13,4/- 15 48,4

×àñòèíà ä³ëÿíêè NO2 ÑÎ C12-Ñ19

Âíåñîê ïðîì-, åíåðãî- ³ êîìóíàëüíèõ îá'ºêò³â ì³ñüêî¿

³íôðàñòðóêòóðè

ïðèçåìíèé øàð 1,44 1,12 0,40

Âíåñîê ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà 

ïðèçåìíèé øàð 0,01 0,01 0,01

Âíåñîê ïðîì-, åíåðãî- ³ êîìóíàëüíèõ îá'ºêò³â ì³ñüêî¿

³íôðàñòðóêòóðè, àâòîòðàíñïîðòíèõ ïîòîê³â ³ ïðîåêòîâà-

íîãî îá'ºêòà 

ïðèçåìíèé øàð 1,45 1,13 0,41

Ðå÷îâèíà Êîä
Ìàñà âèêèä³â, Êîíöåí-

òðàö³ÿ
ÃÄÊ.ìðã/ñ ò/ð³ê

Ä³îêñèä àçîòó 301 0,022639 0,18224 0,01

Îêñèä 
âóãëåöþ

337 0,01437 0,10933 0,01

Àíã³äðèä 
ñ³ð÷àíèé

330 0,000137 0,00098 0,01

Âóãëåâîäí³
ãðàíè÷í³

2754 0,000873 0,00631 0,01

Ìåòàí 410 0,001058 0,00992 0,01

Îêñèä àçîòó 304 0,0000037 0,000028 0,01

Àì³àê 303 0,00000009 0,00000066 0,01

Ñàæà 328 0,000183 0,00133 0,01

Áåíç(à)ï³ðåí 703 0,00000079 0,0000059 0,01

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå

ïåðåäàíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Îá'ºêò íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàº íà áàëàíñ³ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16)
1.²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò îðåíäè

2. Óìîâè êîíêóðñó:
- ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé çà ñòàâêîþ çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó, àëå íå íèæ÷îþ í³æ îïóáë³êîâàíà â îãîëîøåíí³ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó;

- çîáîâ'ÿçàííÿ îðåíäàðÿ ùîäî:

� âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;

� äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

� âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;

� â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè òà êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò
áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðîòÿãîì
20 êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó óêëàäàííÿ äîãîâîðó 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.

� ñâîº÷àñíî çä³éñíþâàòè çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â êàï³òàëüíèé, ïîòî÷íèé òà ³íø³ âèäè ðåìîíòó îá'ºêòà. Öÿ óìîâà íå ðîçãëÿäàºòüñÿ, ÿê
äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ íåâ³ä'ºìíèõ ïîë³ïøåíü îá'ºêòà îðåíäè ³ íå òÿãíå çà ñîáîþ çîáîâ'ÿçàííÿ îðåíäîäàâöÿ ùîäî êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³
ïîë³ïøåíü. Ðåìîíòí³ ðîáîòè çä³éñíþþòüñÿ âèêëþ÷íî çà ïîãîäæåííÿ ç áàëàíñîóòðèìóâà÷åì òà îðåíäîäàâöåì.

� óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè ùîäî êîïåíñàö³¿ âèòðàò áàëàíñîóòðèìóâà÷à çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,
íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè, íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òîùî;

� â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

� âèêîíàííÿ ïåâíèõ âèä³â ðåìîíòíèõ ðîá³ò;

� çáåðåæåííÿ (ñòâîðåííÿ íîâèõ) ðîáî÷èõ ì³ñöü;

� âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

� ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³.

3. Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà ïîäàº íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³
äîêóìåíòè ðàçîì ç îïèñîì, à ñàìå:

3.1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.

3.2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:

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

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â çàâ³ðåíèõ çàÿâíèêîì;

- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â.

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó ó÷àñíèêà êîíêóðñó, àáî íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü, âèäàíó ïðåäñòàâíèêó ô³çè÷íî¿ îñîáè;

- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â.

- äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì êîï³þ çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3.3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

3.4. Çîáîâ'ÿçàííÿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî ðîçãëÿäàºòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó).

3.5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòàìè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ¿õ ðåêâ³çèòè äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

3.6.Äîêóìåíòè,çàçíà÷åí³ â ï.ï.3.1 —3.5 ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì "Íà êîíêóðñ",ñêð³ïëåíîìó íà ì³ñö³ éîãî â³äêðèòòÿ (ñêëåþâàííÿ)
ï³äïèñîì òà ïå÷àòêîþ (ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³) ïðåòåíäåíòà, éîãî íàéìåíóâàííÿì òà çàçíà÷åííÿì îá'ºêòà îðåíäè.

4. Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, çàçíà÷åí³ â ï. 3, ïîäàþòüñÿ ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì íå ï³çí³øå ê³íöåâîãî òåðì³íó ¿õ ïîäàííÿ:

-þðèäè÷íèìè îñîáàìè — äî â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ ä³ëîâîäñòâà Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà
Òèìîøåíêà, 16);

-ô³çè÷íèìè îñîáàìè-ï³äïðèºìöÿìè —äî â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
(ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16).

Ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó äîïóñêàºòüñÿ çà óìîâè íàäõîäæåííÿ öèõ äîêóìåíò³â íå ï³çí³øå
ê³íöåâîãî òåðì³íó ¿õ ïîäàííÿ.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ — çà 3 ðîáî÷èõ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

Äîêóìåíòè, ùî ïîäàí³ (íàä³éøëè) ï³ñëÿ ê³íöåâîãî ñòðîêó íàäàííÿ äîêóìåíò³â, çàëèøàþòüñÿ áåç ðîçãëÿäó.

5. Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îá'ºêò îðåíäè ïîäàºòüñÿ â îêðåìîìó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ â äåíü ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó ï³ñëÿ âêëþ÷åííÿ ïðåòåíäåíòà äî ñïèñêó ó÷àñíèê³â êîíêóðñó. Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè çàçíà÷åíèé îá'ºêò îðåíäè,
íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ "Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ".

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà —þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ,
³íôîðìàö³þ ïðî îá'ºêò îðåíäè, ïðîïîçèö³þ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü (áåç ÏÄÂ). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà÷åíèé ó
êîíêóðñí³é ïðîïîçèö³¿, íå ìîæå áóòè ìåíøèì çà ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà÷åíî¿ â îãîëîøåíí³ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

6. Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ íå ðàí³øå, í³æ ÷åðåç 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ, ðîçì³ùåíîãî â ãàçåò³ "Õðåùàòèê",
ç çàçíà÷åííÿì òî÷íî¿ äàòè, ÷àñó òà ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, ñâÿòêîâèé àáî ³íøèé íåðîáî÷èé
äåíü, ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ó ïåðøèé çà íèì ðîáî÷èé äåíü.

7. Âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

7.1. Ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âèçíà÷àº êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ. Çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ º â³äêðèòèì.

7.2. Ïåðåìîæöåì âèçíàºòüñÿ ó÷àñíèê, ÿêèé ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ ïðîïîçèö³é âñ³õ ó÷àñíèê³â êîíêóðñó çàïðîïîíóâàâ íàéâèùèé ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà ïåðøèé/áàçîâèé ì³ñÿöü îðåíäè (áåç ÏÄÂ) ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðèíöèïó àóêö³îíó òà çîáîâ'ÿçàâñÿ âèêîíàòè ³íø³ óìîâè êîíêóðñó.

7.3. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ îäí³º¿ ïðîïîçèö³¿, ÿêà â³äïîâ³äàº óìîâàì êîíêóðñó, àóêö³îí ç âèçíà÷åííÿì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè íå ïðîâîäèòüñÿ
³ ç òàêèì ïðåòåíäåíòîì óêëàäàºòüñÿ äîãîâ³ð îðåíäè çã³äíî ç íàäàíîþ íèì ïðîïîçèö³ºþ.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 27 æîâòíÿ 2016 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, êàá. 300, î 15.00.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ — 21 æîâòíÿ 2016 ðîêó.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì. Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ, ê. 102, 104, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 418-41-98, 419-78-07. ×àñ ðîáîòè: ïí — ÷ò. ç 9.00 äî 18.00; ïò.— ç 9.00 äî 16.45.

Àäðåñà: âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16

Ïëîùà: 5,00 êâ. ì

Òåõí³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: ×àñòèíà âåñòèáþëþ 1 ïîâåðõó íåæèòëîâî¿ áóä³âë³

Çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà:
Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 

(âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, ì. Êè¿â, 04205, òåë. 418-41-98)

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ

Ðîçì³ùåííÿ: 

- òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè àáî êàôåòåð³þ — 2 êâ. ì 

- êñåðîêîï³þâàëüíî¿ òåõí³êè äëÿ íàäàííÿ íàñåëåííþ ïîñëóã ³ç êñåðîêîï³þâàííÿ

äîêóìåíò³â — 3 êâ. ì

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 864,5 ãðèâåíü áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî
îðåíäè (ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó)

1 729,0 ãðí áåç ÏÄÂ

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè

Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (âóë. Ìàðøàëà Òèìî-

øåíêà, 16, ì. Êè¿â, 04205, òåë. 418-41-98) 

ð/ð 35417001077879 â ÃÓÄÊÑÓ â ì. Êèºâ³, ÌÔÎ 820019, ªÄÐÏÎÓ 37371727

²íôîðìàö³ÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïðî ï³äñóìêè êîíêóðñ³â ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ùî â³äáóëèñÿ 30 âåðåñíÿ 2016 ðîêó

ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" â³äêðèâàº âàêàíñ³¿ äëÿ ³íâàë³ä³â:
- òàáåëüíèê — 2170 ãðí;

- ä³ëîâîä — 2170 ãðí;

- ðîçïîä³ëþâà÷ ðîá³ò 2 ðîçðÿäó — 2170 ãðí;

- îïåðàòîð åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíèõ ìàøèí òà îá÷èñëþâàëüíèõ ìàøèí 2 ðîçðÿäó — 2170 ãðí;

- ï³äñîáíèé ðîá³òíèê — 2170 ãðí;

- îïåðàòîð êîï³þâàëüíèõ òà ðîçìíîæóâàëüíèõ ìàøèí — 2170 ãðí;

- äîêóìåíòîçíàâåöü — 2170 ãðí.

Ç ïðèâîäó âñ³õ ïèòàíü çâåðòàéòåñÿ äî â³ää³ëó äîáîðó òà àäàïòàö³¿ ïåðñîíàëó çà òåëåôîíîì 277-97-84 àáî
æ íàäñèëàéòå ðåçþìå íà åëåêòðîííó àäðåñó: ke-v@dtec.com.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 26,7 êâ. ì,

ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ì.Îìåëÿíîâè÷à —Ïàâëåíêà,15 (ïðèì³ùåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿).
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2016 — 1 205 700,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Ïå÷åðñüêà ðàéîííà âì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (âóëèöÿ Ì. Îìåëÿíîâè÷à —

Ïàâëåíêà, 15, 280-15-39).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,

ùî çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ïðàâà (ïðèâàòíèé íîòàð³óñ) íà 2 ðîêè 364 äí³
Îðåíäíà ñòàâêà çà îðåíäó ïðèì³ùåííÿ — 20% , ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü — 12 866,58 ãðí.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à — Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210.
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

-íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.Ïîñò-Âîëèíñüêà,áóä.2/103, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 182,30 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíèõ îá'ºêò³â ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
(ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 15 226, 67 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
ñòàíîâèòü 28 550, 00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá.
179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 28.10.2016 ðîêó î 12.30 ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä

öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Êà÷àí Îêñàíè Àíàòîë³¿âíè äî Ëàçàðöÿ Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à ïðî çì³íó ðîçì³ðó

àë³ìåíò³â, ÿêèé âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷.Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî

ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à.

Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ². Â. Ïåòð³ùåâà

¹
ç/ï

Íàçâà îá'ºêòà îö³íêè Ìåòà ïðîâåäåííÿ îö³íêè

Âàðò³ñòü ðîá³ò,
ãðí/ñòðîê âèêî-
íàííÿ, êàëåí-
äàðíèõ äí³â

Ïåðåìîæåöü
êîíêóðñó

1.

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ

357,8 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðå-

ñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë-ßðîñëàâ-

ñüêà, 31-18, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàð-

òîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿ-

õîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³

3600/4 TOB "ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ"

2.

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 78,3 êâ.ì,

ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóë. Ñàëþòíà, 4à

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàð-

òîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿ-

õîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³

2600/4 TOB "ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ"

3.

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ

100,7 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðå-

ñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îáîëîíñüêà, 39, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàð-

òîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿ-

õîì, âèêóïó îðåíäàðåì

2500/3
TOB "ÒÐÈÁÜÞÒ-

ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ"

4.

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ

252,9 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, âóë. ßðîñëàâ³â Âàë, 33, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàð-

òîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿ-

õîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³

3600/4 TOB "ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ"

5.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ

37,1 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, âóë. Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà,

30/10, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàð-

òîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿ-

õîì âèêóïó îðåíäàðåì

2700/3
TOB "ÒÐÈÁÜÞÒ-

ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ"

6.

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ

140,9 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðå-

ñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³ä-

ñüêà, 4, ë³ò. "ÀI"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàð-

òîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿ-

õîì âèêóïó îðåíäàðåì

2900/4 TOB "ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ"



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

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 50083

7 æîâòíÿ 2016 ð.

¹108(4878)

16

ÌÅÃÀÏÎË²Ñ

«Õî÷ó áà÷èòè ñâ³ò ùàñëèâèì» —íåçì³ííèé äå-

â³ç Ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ äèòÿ÷î¿ äåìî-

êðàò³¿, òåëåáà÷åííÿ, ïðåñè òà òâîð÷îñò³ «Çîëî-

òà îñ³íü Ñëàâóòè÷à», ÿêèé ó öüîìó ðîö³ â³äáóâñÿ

âæå 23-é ðàç.

Îëüãà ÆÓÐÎÂÀ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ÖÜÎÃÎÐ²× äî Ñëàâóòè÷à çàâ³òàëè þí³ êîðåñïîíäåí-
òè ³ç Êèºâà, ×åðí³ãîâà, Êðèâîãî Ðîãó, Êðîïèâíèöüêî-
ãî, Áðîä³â, Ñì³ëè, Óçèíà, Õðèñòèí³âêè, Ãîðîäêà, Óæãî-
ðîäà.Çìàãàëèñÿ íå ëèøå ì³æ ñîáîþ,àëå é ³ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè ³íøèõ äåðæàâ.Àäæå äî Óêðà¿íè ïðè¿õàëè ìàé-
áóòí³ æóðíàë³ñòè ³ç ì³ñò Êàëèíêîâè÷³ òà Ì³íñüê (Á³ëî-
ðóñü), Ëîäçü (Ïîëüùà) òà Àéçêðàóêëå (Ëàòâ³ÿ).

ßê çàâæäè,íàé÷èñëåíí³øîþ áóëà äðóæèíà ²íôîðìà-
ö³éíî-òâîð÷îãî àãåíòñòâà «ÞÍ-ÏÐÅÑ» Êè¿âñüêîãî ïàëà-
öó ä³òåé òà þíàöòâà — 11 êîëåêòèâ³â, ïðåäñòàâëåíèõ ó
âñ³õ ÷îòèðüîõ íîì³íàö³ÿõ: «Ôîòî»—êîìàíäè «Ðàêóðñ»,
«Ðàêóðñ 2» òà «Õëîïö³ ç îáêëàäèíêè», «Òåëåáà÷åííÿ» —
êîìàíäè «Òåëåñòóä³ÿ «Þíü»,U.P.News,«Ïîçèòèâ»,«Ïðå-
ñà» — êîìàíäè «Ì³ñò-Ì», «Ïîêîë³ííÿ Õ» òà «ÞÍ-ÏÐÅÑ
²Íôîðì²Ò» — êîìàíäà «Øê³ëüíà ñòîëèöÿ», «Ïîêîë³ííÿ
Õ».Àòàêëîæ ïðåäñòàâíèêè ãàçåòè é ôîòîêîð³â Êè¿âñüêî-
ãî â³éñüêîâîãî ë³öåþ ³ìåí³ ²âàíà Áîãóíà.

Íà ôåñòèâàëü ó÷àñíèêè ¿õàëè íå ç ïîðîæí³ìè ðó-
êàìè — çã³äíî ïîëîæåííÿ ïðèâîçèëè ³ç ñîáîþ âèêî-
íàíå äîìàøíº çàâäàííÿ â îáðàí³é íîì³íàö³¿ (òåëå-
ô³ëüì,ãàçåòó,ôîòîðåïîðòàæ,áëîã) íà çàäàíó òåìó «Â³ä
åêîëîã³¿ ïðèðîäè — äî åêîëîã³¿ äóø³». Ó ïåðøèé çìà-
ãàëüíèé äåíü êîæíà êîìàíäà îòðèìàëà ñâîþ êîíêóðñ-
íó òåìó, íàä ÿêîþ ³ ïðàöþâàëà äâà ôåñòèâàëüí³ äí³.

À ïîïðàöþâàòè äîâåëîñÿ áàãàòî,àäæå ïðîãðàìà íà
ôîðóì³ — íàñè÷åíà òà ö³êàâà. Ç ï’ÿòíèö³ äî ïîíåä³ëêà
þí³ æóðíàë³ñòè ïèñàëè, çí³ìàëè òà ôîòîãðàôóâàëè.
Íàéö³êàâ³øèìè àêö³ÿìè áóëè ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ ³ç
ìåðîì,îðãêîì³òåòîì òà ãîñòÿìè ôåñòèâàëþ òà «Ç â³ðîþ
â ìàéáóòíº!...» — óðî÷èñòà õîäà òà â³äêðèòòÿ «Çîëîòî¿
îñåí³ Ñëàâóòè÷à», ñâÿòêîâèé êîíöåðò òâîð÷èõ êîëåê-
òèâ³â òà ãîñòåé ì³ñòà. Áàãàòî ó÷àñíèê³â ç³áðàëè êîëüî-

ðîâèé ôëåøìîá-áðàòàííÿ «Äàé ðóêó ìåí³, äðóæå» òà
«ßê ñòàòè ìåðîì.Ïîãëÿä ïîêîë³íü»—³íòåëåêòóàëüíî-
ðîçâàæàëüíà ãðà ñåðåä ñàìîâðÿäíèõ øê³ëüíèõ îðàã-
í³çàö³é, ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ òà äîðîñëèõ. Âåëèêó óâà-
ãó ïðèâåðíóëè òàêîæ êîíöåðò äèòÿ÷èõ òâîð÷èõ êîëåê-
òèâ³â «Ìè ìàéáóòíº òâîº,Óêðà¿íî» òà ïðåçåíòàö³ÿ óêðà-
¿íî-ïîëüñüêî-á³ëîðóñüêèõ ôåñòèâàë³â «Íàø³ ôåñòèâà-
ë³». Íàéî÷³êóâàí³øèì, áåçóìîâíî, áóëî ï³äáèòòÿ ï³ä-
ñóìê³â òà íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â.

«Þí-ïðåñ³âö³» äî Êèºâà ïðèâåçëè ï’ÿòü ïåðåìîæ-
íèõ äèïëîì³â.Óíîì³íàö³¿ ²Ò òðåòº ì³ñöå çäîáóëà êîìàí-
äà «Øê³ëüíà ñòîëèöÿ». Ó íîì³íàö³¿ «Ïðåñà» ïî÷åñíå
äðóãå ì³ñöå çàéíÿëà ãàçåòà «Ì³ñò-Ì».Ó íîì³íàö³¿ «Ôî-
òî»: äðóãå ³ òðåòº ì³ñöÿ çà ïðåäñòàâíèêàìè ²ÒÀ «ÞÍ-
ÏÐÅÑ» — «Ðàêóðñ» òà «Ðàêóðñ 2». Ó íîì³íàö³¿ «Òåëåáà-
÷åííÿ» — ïðèçîâå òðåòº ì³ñöå ó êîìàíäè «Ïîçèòèâ»
²ÒÀ «ÞÍ-ÏÐÅÑ»

Íàäçâè÷àéíî ïðèºìíî, ùî â ñêàðáíèö³ ïåðåìîã â
àãåíòñòâà òàêîæ Ãðàí-ïð³ â íîì³íàö³¿ «Òåëåáà÷åííÿ»!
Ìàéáóòíÿ â³éñüêîâà åë³òà êðà¿íè—ë³öå¿ñòè â³éñüêîâî-
ãî ë³öåþ âèáîðîëè òðåòº ì³ñöå â íîì³íàö³¿ «Ôîòî»,—
ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó» êåð³âíèê ²ÒÀ «ÞÍ-ÏÐÅÑ» Íà-
ä³ÿ ²ëëþê.— Ôåñòèâàëü çàâåðøèâñÿ, à þí³ æóðíàë³ñòè
ïðèâåçëè ³ç ÇÎÑ³ íàãîðîäè ³, íàéãîëîâí³øå, ÿñêðàâ³
âðàæåííÿ, íîâèõ äðóç³â òà ÷àñòî÷êó ñåðöÿ â³ä ùèðèõ
ñëàâóò÷àí!» �

«Çîëîòà îñ³íü Ñëàâóòè÷à»
ç³áðàëà òàëàíòè
� ²ç Ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ þí³ ñòîëè÷í³ æóðíàë³ñòè ïðèâåçëè

ï’ÿòü ïåðåìîæíèõ äèïëîì³â

Öüîãî ðàçó äî Ñëàâóòè÷à çàâ³òàëè þí³ êîðåñïîíäåíòè ç Êèºâà,
×åðí³ãîâà, Êðèâîãî Ðîãó, à òàêîæ ³ç ì³ñò Ì³íñüê (Á³ëîðóñü),
Ëîäçü (Ïîëüùà) òà Àéçêðàóêëå (Ëàòâ³ÿ) 

Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü äèòÿ÷î¿ äåìîêðàò³¿, òåëåáà÷åííÿ, ïðåñè òà òâîð÷îñò³ «Çîëîòà îñ³íü Ñëàâóòè÷à» ó öüîìó ðîö³ â³äáóâñÿ
âæå â 23-é ðàç 
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