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íîâèíè

ÇÀ ËÅÃÅÍÄÎÞ, ÿêó îçâó÷èâ íà-
÷àëüíèê ñòîëè÷íîãî óïðàâë³ííÿ ç
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Ðîìàí
Òêà÷óê, î 7-é ðàíêó îïåðàòèâíèé
÷åðãîâèé óïðàâë³ííÿ îòðèìàâ ïî-
â³äîìëåííÿ ïðî ð³çêå ïîã³ðøåí-
íÿ ïîãîäíèõ óìîâ ³ íàñóâàííÿ
óðàãàíó íà Êè¿â. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àí-
íÿ áóëè â³äïðàöüîâàí³ îðãàí³çà-
ö³éí³ çàõîäè ï³äðîçä³ë³â ùîäî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ ó çâ’ÿçêó ç íà-
áëèæåííÿì ïîòóæíîãî öèêëîíó:
ïîñèëåííÿ â³òðó, øêâàëüí³ îïà-
äè, ãðîçè, ãðàä.

Â Ïå÷åðñüê³é ÐÄÀ â³äáóëîñÿ
åêñòðåíå çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç ïè-
òàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåç-

ïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é,
ï³ä ÷àñ ÿêîãî áóëî «ñòâîðåíî»
ï’ÿòü óìîâíèõ íàäçâè÷àéíèõ ñè-
òóàö³é. Ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ òåî-
ðåòè÷íî¿ ÷àñòèíè, ó÷àñíèêè íà-
â÷àíü ïðèáóëè äî çîíè êàòàñ-
òðîô. Ðîáî÷³ ãðóïè øòàáó ç ë³ê-
â³äàö³¿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿
ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó â³äïðà-
öüîâóâàëè øëÿõè âçàºìîä³¿ ó ðà-
ç³ âèíèêíåííÿ ÍÑ: ñïîñîáè îïî-
â³ùåííÿ, îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ òà
âèêîíàííÿ çàõîä³â ç ïåðåâåäåí-
íÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ï³äñèñòåìè
ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè öè-
â³ëüíîãî çàõèñòó ñòîëèö³ â ðå-
æèì ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äâèùå-

íî¿ ãîòîâíîñò³. ×ëåíè êîì³ñ³¿
óçãîäèëè ïåðåë³ê ïåðøî÷åðãî-
âèõ ä³é òà ìîæëèâèé ïîðÿäîê
ïðîâåäåííÿ àâàð³éíî-ðÿòóâàëü-
íèõ ðîá³ò.

Ñïî÷àòêó íàä³éøëî ïîâ³äîì-
ëåííÿ ïðî óìîâíèé âèáóõ ãàçó â áó-
äèíêó ïî âóëèö³ Öèòàäåëüí³é. Áó-
ëè é «ïîñòðàæäàë³». Äëÿ ë³êâ³äà-
ö³¿ íàñë³äê³â «âèêèäó ãàçó» çà ë³-
÷åí³ õâèëèíè ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïî-
â³äîìëåíü äî îá’ºêòà ïðèáóëè ïî-
æåæíèêè, ìåäèêè, ïðàâîîõîðîí-
ö³ òà ïðàö³âíèêè Êè¿âãàçó òà Êè-
¿ââîäîêàíàëó. Êîæíà ñëóæáà îïå-
ðàòèâíî âèêîíóâàëà ïîêëàäåí³ íà
íå¿ çàâäàííÿ..

Ïîò³ì ñï³âðîá³òíèêè Êè¿âì³ñüê-
áóäó ðàçîì ç ìåäèêàìè ë³êâ³äî-
âóâàëè íàñë³äêè ïàä³ííÿ äåðåâà
íà ïðèïàðêîâàíèé àâòîìîá³ëü,
÷åðåç ùî «ïîñòðàæäàëè» ëþäè.
ÌÍÑíèêè ïðîäåìîíñòðóâàëè ðî-
áîòó àâòîíîìíî¿ åëåêòðîñòàíö³¿,
ÿêà ìîæå ïðàöþâàòè â ðàç³ çíå-
ñòðóìëåííÿ ì³êðîðàéîíó â ðå-
çóëüòàò³ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
òåõíîãåííîãî ÷è ïðèðîäíîãî õà-
ðàêòåðó.

«Ìåòîþ íàâ÷àíü º ïåðåâ³ðêà
îïåðàòèâíîñò³ ðåàãóâàííÿ òà âçàº-
ìîä³¿ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ ³ ñèë
öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ïðè âèíèê-
íåíí³ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, à
òàêîæ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ãîòîâ-
íîñò³ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ öèâ³ëü-
íîãî çàõèñòó äî ä³é â åêñòðåìàëü-
í³é ñèòóàö³¿, ïîãëèáëåííÿ çíàíü,
íàáóòòÿ ïðàêòè÷íèõ óì³íü ³ íà-
âè÷îê òà â³äïðàöþâàííÿ âçàºìî-
ä³¿ âñ³õ ñëóæá. «² âàðòî çàçíà÷è-
òè, ùî çàõîäè, ïåðåäáà÷åí³ ïëà-
íîì ïðîâåäåííÿ íàâ÷àíü, âèêî-
íàíî â ïîâíîìó îáñÿç³, à îðãàíè
óïðàâë³ííÿ òà ñèëè ó ñôåð³ öè-
â³ëüíîãî çàõèñòó ðàéîíó é ì³ñòà
çäàòí³ âèêîíóâàòè ïîñòàâëåí³
çàâäàííÿ,— â³äì³òèâ êåð³âíèê
íàâ÷àíü Ðîìàí Òêà÷óê.— Íåõàé
ö³ íàâ÷àííÿ çàëèøàþòüñÿ ëèøå
ïðàêòè÷íèìè, ³ íåõàé îìèíàþòü
íàøå ì³ñòî á³äè òà íàäçâè÷àéí³
ñèòóàö³¿» �

«Ïîñòðàæäàëèõ» â³ä âèáóõó
ãàçó åâàêóþâàëè
� Íà Ïå÷åðñüêó â³äáóëèñÿ êîìàíäíî-øòàáí³ íàâ÷àííÿ ç îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ 

òà ñèëàìè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó

Çåëåíáóä³âö³ 
³í³ö³þþòü ïðîâåäåííÿ 
çàãàëüíîì³ñüêèõ òîëîê

22 æîâòíÿ ó Êèºâ³ ñòàðòóþòü çàãàëü-

íîì³ñüê³ òîëîêè,îðãàí³çîâàí³ çà ï³ä-

òðèìêè ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä». Öüîãî

ðîêó òîëîêè â³äáóâàòèìóòüñÿ ùîñó-

áîòè â íàñòóïí³ òðè òèæí³.Äî ê³íöÿ

ðîêó ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè áóäå âè-

ñàäæåíî 7000 çåëåíèõ íàñàäæåíü.

Âæå çà òèæäåíü — 29 æîâòíÿ —

ó ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ íàéìàñîâ³øå

âèñàäæåííÿ â³÷íîçåëåíèõ ðîñëèí.

Ì³ñòî ïëàíóþòü ïðèêðàñèòè 1000

äåðåâàìè, 100 ç ÿêèõ â³÷íîçåëåí³.

Ñóáîòíèêè â³äáóäóòüñÿ ó ïàðêàõ

«Îðëÿòêî» (Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí),

Òàðàñà Øåâ÷åíêà (Øåâ÷åíê³âñüêèé

ðàéîí),Êóðåí³âñüêîìó (Ïîä³ëüñüêèé

ðàéîí), ïàðêó íà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòà-

ë³íãðàäà (Îáîëîíñüêèé ðàéîí) òà

³íøèõ. Òàêîæ áóäå âèñàäæåíà æè-

âà îãîðîæà ó Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó

äëÿ çàòðèìàííÿ ãàçó ³ ïèëó òà ëèñ-

òÿí³ äåðåâà ó ïàðêó çà ê³íîòåàòðîì

«Ëåí³íãðàä».

«Ìè çá³ëüøèìî âèñàäæåííÿ â³÷-

íîçåëåíèõ ðîñëèí ó Êèºâ³. Êð³ì òî-

ãî,ùî âîíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ âèñî-

êîþ äåêîðàòèâíîþ ÿê³ñòþ, ö³ íàñà-

äæåííÿ ï³äêðåñëþþòü ë³í³¿ ó ì³ñü-

êîìó ëàíäøàôò³ ³ î÷èùóþòü ïîâ³ò-

ðÿ ó ìåãàïîë³ñ³. ² âæå ðîçïî÷àëè âè-

ñàäæåííÿ íàéá³ëüø äåêîðàòèâíèõ

â³÷íîçåëåíèõ äåðåâ, òàêèõ ÿê ïñåâ-

äîòñóãà òà ã³ðñüêà ñîñíà»,— çàçíà-

÷èâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìó-

íàëüíîãî îá’ºäíàííÿ «Êè¿âçåëåí-

áóä» Ìèõàéëî Íàêîíå÷íèé.

Ç äåòàëüíèì ïëàíîì ïðîâåäåí-

íÿ òîëîê ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà

ñàéò³ ï³äïðèºìñòâà (http://kievze-

lenbud. com/index.php/2016-02-11-

15-33-04/item/589-toloku).

ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» çàïðîøóº

ìåøêàíö³â ñòîëèö³ çðîáèòè íàøå

ì³ñòî çåëåíèì ³ êîìôîðòíèì ðàçîì.

Êèÿíàì ïîâåðíóëè 
çåìëþ âàðò³ñòþ 
ïîíàä 41 ìëí ãðèâåíü

Ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì ì³ñòà Êèºâà

çàäîâîëåíî ïîçîâ ñòîëè÷íî¿ ïðî-

êóðàòóðè ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó

îðåíäè òà ïîâåðíåííÿ ó ðîçïîðÿ-

äæåííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ä³-

ëÿíêè ïëîùåþ 2,6 ãà òà âàðò³ñòþ

ïîíàä 41 ìëí ãðí, ùî ðîçòàøîâà-

íà íà âóë. Ëèâàðñüê³é â Îáîëîí-

ñüêîìó ðàéîí³.

Ï³äñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ äî ñó-

äó ñòàëî íåâèêîíàííÿ îðåíäàðåì

ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü, çîêðåìà ùîäî

ñâîº÷àñíîãî âíåñåííÿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè çà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ, çàáîð-

ãîâàí³ñòü ç ÿêî¿ ñêëàëà ïîíàä 2,1

ìëí ãðèâåíü.

Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñóä ïîãîäèâ-

ñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà ùîäî íà-

ÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ ïîâåðíåííÿ

íàä³ëó òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ òà

çàäîâîëüíèâ ïîçîâ ó ïîâíîìó îá-

ñÿç³.
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Ñïî÷àòêó íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî óìîâíèé âèáóõ ãàçó â áóäèíêó ïî âóëèö³ Öèòàäåëüí³é. Áóëè é «ïîñòðàæäàë³»

Îñ³ííüîãî ðàíêó ìåøêàíö³ Ïå÷åðñüêà é ãîñò³ ñòîëèö³ áóëè ñòóðáîâàí³ é íà-
â³òü ïåðåëÿêàí³ çàâèâàííÿì ñèðåí ³ âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ìàøèí ñïåöñëóæá
ïîáëèçó çâè÷àéíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ïî âóëèö³ Öèòàäåëüí³é. À êîëè ïîä-
â³ð’ÿ îêóòàâ äèì ³ íà íîñèëêè àâòîìîá³ëÿ «Øâèäêî¿ äîïîìîãè» ïîêëàëè «ïî-
ñòðàæäàëîãî» — ëþäè ïåðåëÿêàëèñÿ íå íà æàðò. Ðÿòóâàëüíèêè óïðàâë³ííÿ ç
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ÊÌÄÀ çàñïîêî¿ëè êèÿí, ïîÿñíèâøè, ùî â ðàéîí³
ïðîõîäÿòü êîìàíäíî-øòàáí³ íàâ÷àííÿ ç îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ òà ñèëàìè öè-
â³ëüíîãî çàõèñòó, ùîá â³äïðàöþâàòè é óçãîäèòè ä³¿ âñ³õ îðãàí³çàö³é ðàéîíó
é ì³ñòà ó ðàç³ âèíèêíåííÿ òà ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
òåõíîãåííîãî, ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó òà òåðîðèñòè÷íèõ ïðîÿâ³â.

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

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про проведення 27.10.2016 пленарного засідання II сесії 
Київської міської ради VIII скликання

Розпорядження № 987 від 13 жовтня 2016 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин третьої та четвертої статті 25 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської

міської ради від 07.07.2016 № 579/579, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого наказом Міністер&
ства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1. Ïðîâåñòè 27 æîâòíÿ 2016 ðîêó î 10.00 ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ II ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII

ñêëèêàííÿ ó çàë³ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, 4-é 

ïîâåðõ).

2. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíå òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåç-

ïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ II ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII ñêëè-

êàííÿ.

3. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ äîâåñòè äî â³äîìà íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà, äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè, ãîë³â äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïðàö³âíèê³â

ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
Київський міський голова

В. Кличко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 27/1031 від 22 вересня 2016 року

Відповідно до статей 760&763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ&
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при&
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами
вивчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî îðåí-

äè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

ö³¿) óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð

îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22.09.2016 ð. ¹ 27/1031

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються 

в оренду єдиному претенденту на право оренди

№
п/п

Повна назва
орендаря, його

форма власності та
форма

фінансування

Адреса та характеристика
об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта,
оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ & ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ & КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВДОРСЕРВІС»

1

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РВ=СЕРВІС=ПЛЮС»
Форма власності =
приватна 
Форма
господарювання =
госпрозрахункова

ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 19=А,
ЛІТ. Г Святошинський
район 
Двоповерхова нежитлова
будівля Загальна площа =
667,60 кв. м

МАЙСТЕРНЯ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ 
1 поверх 
Площа = 361,20 кв. м

20 % 2 роки 364 дні

2

НАУКОВО=
ВИРОБНИЧЕ
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНМЕД» 
Форма власності =
приватна 
Форма
господарювання =
госпрозрахункова

ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 19=А,
ЛІТ. А Святошинський
район 
Двоповерхова нежитлова
будівля Загальна площа =
1640,40 кв. м

ІНШЕ ВИКОРИСТАННЯ
НЕРУХОМОГО МАЙНА
(виробництво
непродовольчих
товарів) 
1, 2 поверхи 
площа = 1100,30 кв. м

10,5 % (з
урахуванням
коефіцієнта
0,7)

2 роки 364 дні

ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 19=А,
ЛІТ. А1 Святошинський
район 
Двоповерхова нежитлова
будівля Загальна площа =
809,80 кв. м

ІНШЕ ВИКОРИСТАННЯ
НЕРУХОМОГО МАЙНА
(виробництво
непродовольчих
товарів) 
1 поверх 
Площа = 17,80 кв. м

Київський міський голова 
В. Кличко

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному претен&

денту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 26/1030 від 22 вересня 2016 року

Відповідно до статей 760&763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ&
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при&
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами
вивчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî îðåí-

äè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

ö³¿) óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð

îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22.09.2016 ð. ¹ 26/1030

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються 

в оренду єдиному претенденту на право оренди

№
п/п

Повна назва
орендаря, його форма

власності та форма
фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв м

Ставка орендної
плати

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ & ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ & КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕССАРАБСЬКИЙ РИНОК»

1

ТОВ «Київська
транспортно=сервісна
група» 
Форма власності =
приватна 
Форма
господарювання =
госпрозрахункова

Бессарабська площа, 2
Нежитловий 4=
поверховий будинок
(капітальний), ринок
Загальна площа =
9708,00 кв. м

Кафе, яке не здійснює
продаж товарів
підакцизної групи 
2 поверх = 238,10 кв. м

8 % 2 роки 364 дні

2

ТОВ «Київська
транспортно=сервісна
група» 
Форма власності =
приватна 
Форма
господарювання =
госпрозрахункова

Бессарабська 
площа, 2 
Нежитловий 4=
поверховий будинок
(капітальний), ринок
Загальна площа =
9708,00 кв. м

Кафе, яке не здійснює
продаж товарів
підакцизної групи 
3 поверх = 390,30 кв. м

8 % 2 роки 364 дні

Київський міський голова 
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
21 æîâòíÿ 2016 ð.

¹113 (4883)

3

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Венгер Валентині Вікторівні та Пєхову Валерію Григоровичу 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Дурдуківського Володимира, 27 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 58/1062 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому&
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в на&
турі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì Âåíãåð Âàëåíòèí³ Â³êòîð³âí³ òà Ïº-

õîâó Âàëåð³þ Ãðèãîðîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Äóðäóê³âñüêîãî Âîëîäèìèðà, 27 ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ï-9427).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Âåíãåð Âàëåíòèí³

Â³êòîð³âí³ òà Ïºõîâó Âàëåð³þ Ãðèãîðîâè÷ó ó ñï³ëü-

íó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,0729 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:088:0045) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Äóðäóê³â-

ñüêîãî Âîëîäèìèðà, 27 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëü-

íî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Âåíãåð Âàëåíòèíè Â³ê-

òîð³âíè — 1/2 â³ä 0,0729 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ïºõîâà Âàëåð³ÿ Ãðèãî-

ðîâè÷à —1/2 â³ä 0,0729 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Âåíãåð Âàëåíòèí³ Â³êòîð³âí³

òà Ïºõîâó Âàëåð³þ Ãðèãîðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Лимарю Івану Івановичу, Лимар Лілії Володимирівні, 

Лимар Світлані Іванівні, Єнікєєву Равілю Мясумжановичу 
для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Чигиринській, 85 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 57/1061 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому&
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель&
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðî-

ìàäÿíàì Ëèìàðþ ²âàíó ²âàíîâè÷ó, Ëèìàð Ë³ë³¿

Âîëîäèìèð³âí³, Ëèìàð Ñâ³òëàí³ ²âàí³âí³, ªí³êº-

ºâó Ðàâ³ëþ Ìÿñóìæàíîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. ×èãèðèíñüê³é, 85 ó Ïîä³ëüñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9258).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ëèìàðþ ²âàíó ²âà-

íîâè÷ó, Ëèìàð Ë³ë³¿ Âîëîäèìèð³âí³, Ëèìàð Ñâ³ò-

ëàí³ ²âàí³âí³, ªí³êººâó Ðàâ³ëþ Ìÿñóìæàíîâè÷ó ó

ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0656 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:185:0025) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ×èãèðèíñüê³é,

85 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì

÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà

âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ëèìàðÿ ²âàíà ²âàíî-

âè÷à — 16/75 â³ä 0,0656 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ëèìàð Ë³ë³¿ Âîëîäèìè-

ð³âíè — 16/75 â³ä 0,0656 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ëèìàð Ñâ³òëàíè ²âàí³â-

íè — 16/75 â³ä 0,0656 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ñí³êººâà Ðàâ³ëÿ Ìÿ-

ñóìæàíîâè÷à — 9/25 â³ä 0,0656 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ëèìàðþ ²âàíó ²âàíîâè÷ó, Ëè-

ìàð Ë³ë³¿ Âîëîäèìèð³âí³, Ëèìàð Ñâ³òëàí³ ²âàí³â-

í³, ªí³êººâó Ðàâ³ëþ Ìÿñóìæàíîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäàííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

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

ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïî-

ðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâ-

ñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про майнові питання, пов’язані 
з будівництвом дошкільного навчального закладу 

на вул. Попова, 7 в Оболонському районі
Рішення Київської міської ради № 41/1045 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статей 25, 26, частини п’ятої статті 60 Закону Укра&
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189
«Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, рекон&
струкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, ін&
женерно&транспортної інфраструктури міста Києва», враховуючи рішення постійно діючої конкурсної комі&
сії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлово&
го та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно&транспортної інфраструктури міс&
та Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол засідання від 15 червня 2015 року № 70/2015),
лист комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» від 25 березня 2015 року № 301&725, для підготовки об’єкта
інвестування та забезпечення проведення інвестиційного конкурсу, з метою будівництва дошкільного на&
вчального закладу, з метою встановлення нормального рівня забезпечення мешканців Оболонського райо&
ну місцями у дошкільних навчальних закладах Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ íà çíåñåííÿ áó-

ä³âë³ äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî çàêëàäó çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 523,60 êâ. ì íà âóë. Ïîïîâà, 7 â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, ùî íàëåæèòü äî

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì. Êèºâà òà çàêð³ïëåíà íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî

óïðàâë³ííÿ çà óïðàâë³ííÿì îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

çà ðàõóíîê êîøò³â ³íâåñòîðà ï³ñëÿ âèêîíàííÿ

ïóíêò³â 2, 3, 4 öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî-

âåñòè ³íâåñòèö³éíèé êîíêóðñ ïî ³íâåñòèö³éíî-

ìó ïðîåêòó «Áóä³âíèöòâî äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëü-

íîãî çàêëàäó íà âóë. Ïîïîâà, 7 â Îáîëîíñüêî-

ìó ðàéîí³».

3. Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ ñï³ëüíî ç êîìóíàëüíèì ï³äïðè-

ºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» çàáåçïå-

÷èòè ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè òà ³íâåíòà-

ðèçàö³¿ îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-

øåííÿ, òà ðåöåíçóâàííÿ çâ³òó ïðî òàêó îö³íêó ó

ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè ç ïèòàíü îö³íêè ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà

ïðîôåñ³éíî¿ îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

4. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè ï³ä-

ãîòîâö³ óìîâ êîíêóðñó âðàõóâàòè, ùî:

4.1. Âàðò³ñòü îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1

öüîãî ð³øåííÿ, â³äøêîäîâóºòüñÿ ³íâåñòîðîì

øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â äî ñïåö³àëüíî-

ãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, ÿê êîøòè â³ä â³ä-

÷óæåííÿ ìàéíà, ùî íàëåæèòü Àâòîíîìí³é ðåñ-

ïóáë³ö³ Êðèì, òà ìàéíà, ùî ïåðåáóâàº â êîìóíàëü-

í³é âëàñíîñò³, àáî â ³íøèé ñïîñ³á, âèçíà÷åíèé

â óìîâàõ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ïî ³íâåñòè-

ö³éíîìó ïðîåêòó «Áóä³âíèöòâî äîøê³ëüíîãî íà-

â÷àëüíîãî çàêëàäó íà âóë. Ïîïîâà, 7 â Îáîëîí-

ñüêîìó ðàéîí³».

4.2. Çíåñåííÿ îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³

1 öüîãî ð³øåííÿ, ìîæëèâå âèêëþ÷íî ï³ñëÿ âè-

çíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó,

óêëàäåííÿ ç íèì ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà â³ä-

øêîäóâàííÿ ³íâåñòîðîì âàðòîñò³ òàêîãî îá’ºê-

òà â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ï³äïóíêòîì 4.1

ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ.

4.3. Óñ³ âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîâåäåííÿì çà-

õîä³â ùîäî ï³äãîòîâêè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóð-

ñó, ï³äëÿãàþòü â³äøêîäóâàííþ çà ðàõóíîê êîø-

ò³â ³íâåñòîðà.

4.4. ²íø³ óìîâè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó, ñïðÿ-

ìîâàí³ íà îòðèìàííÿ âèãîäè òà çàäîâîëåííÿ ³í-

òåðåñ³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,

âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåí-

íÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â â ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåð-

äæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«ПОЛЮС&ЦЕНТР» земельної ділянки 
для реконструкції підземної будівлі 
під багатофункціональний комплекс 

з подальшими експлуатацією та обслуговуванням 
на вул. Георгія Кірпи, 2&б 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 100/1104 від 29 вересня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏÎËÞÑ-ÖÅÍÒÐ» äëÿ

ðåêîíñòðóêö³¿ ï³äçåìíî¿ áóä³âë³ ï³ä áàãàòîôóíê-

ö³îíàëüíèé êîìïëåêñ ç ïîäàëüøèìè åêñïëóàòà-

ö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì íà âóë. Ãåîðã³ÿ Ê³ðïè,

2-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãî-

ð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-

áóäîâè, çàÿâà ÄÖ ¹ 01006-000155360-014 â³ä

08.11.2014, ñïðàâà Ä-6945).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÏÎËÞÑ-ÖÅÍÒÐ», çà óìîâè âèêî-

íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 25

ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0988 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:72:031:0067, âè-

òÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000119722014) äëÿ ðå-

êîíñòðóêö³¿ ï³äçåìíî¿ áóä³âë³ ï³ä áàãàòîôóíê-

ö³îíàëüíèé êîìïëåêñ ç ïîäàëüøèìè åêñïëóàòà-

ö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì íà âóë. Ãåîðã³ÿ Ê³ðïè,

2-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíî-

ñò³ íà ìàéíî (âèòÿã ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå-

÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïðî ðåºñòðàö³þ

ïðàâà âëàñíîñò³ â³ä 31.01.2014).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÏÎËÞÑ-ÖÅÍÒÐ»:
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3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

íèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëà-

äàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

02.07.2014 ¹ 6754/0/12/19-14, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 22.08.2014

¹ 19-26-0.3-4536/2-14.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРІНІТІ&БС» земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівлі спортивно&оздоровчого призначення 
на вул. Уманській, 47&б у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 104/1108 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно&
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля&
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁ-

ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÒÐ²Í²Ò²-ÁÑ»

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ ñïîð-

òèâíî-îçäîðîâ÷îãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Óìàí-

ñüê³é, 47-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ ¹ 01333-000212212-

014 â³ä 30.05.2016, ñïðàâà Ä-7295).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÒÐ²Í²Ò²-ÁÑ», çà óìîâè âè-

êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 15

ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2890 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:72:016:0013, âè-

òÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000290942016) äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ ñïîðòèâíî-

îçäîðîâ÷îãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Óìàíñüê³é,

47-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà

âëàñíîñò³ íà ìàéíî (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñ-

íîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî â³ä 22.05.2014).

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÒÐ²Í²Ò²-ÁÑ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

15.03.2016 ¹ 3569/0/12-4/19-16, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

31.03.2016 ¹ 116/41-16.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «ПАКО ТОРГ» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування офісної будівлі 
із соціально&культурними приміщеннями 

на вул. Метрологічній, 14&б (літ. Б) 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 105/1109 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏÀÊÎ ÒÎÐÃ» äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî¿ áóä³âë³ ³ç

ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà âóë.

Ìåòðîëîã³÷í³é, 14-á (ë³ò. Á) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ ¹ 01104-

000192342-014 â³ä 28.10.2015, ñïðàâà Ä-7260).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÏÀÊÎ ÒÎÐÃ», çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 5 ðîê³â çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,3429 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:79:475:0052, âèòÿã ç Äåð-

æàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000215362015) äëÿ åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî¿ áóä³âë³ ³ç ñîö³àëüíî-

êóëüòóðíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà âóë. Ìåòðîëî-

ã³÷í³é, 14-á (ë³ò. Á) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÏÀÊÎ ÒÎÐÃ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

03.07.2015 ¹ 8227/0/12/19-15 òà Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

22.09.2015 ¹ 19-26-7777.31-3327/20-15.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.7. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-

÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-

ðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Комаревичу Олександру Васильовичу 

на вул. Ягідній, 60/7 «Є» у Голосіївському 
районі м. Києва для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 146/1150 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведен&

ня земельної ділянки громадянину Комаревичу Олександру Васильовичу на вул. Ягідній, 60/7 «Є» у Го&
лосіївському районі м. Києва та додані документи, виконуючи постанову Окружного адміністративно&
го суду міста Києва від 06.07.2011 № 2а&10029/11/2670, враховуючи витяг з протоколу постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування від 10.02.2015 № 2,
зважаючи на те, що земельна ділянка перебуває у користуванні сільськогосподарського відкритого ак&
ціонерного товариства «Київська овочева фабрика», яка нотаріально посвідченої письмової згоди на
припинення права користування землю не надавала, а також заявлена ініціатива не відповідає місто&
будівній документації за функціональним призначенням (земельна ділянка належить до сільськогос&
подарських територій), керуючись статтями 9,118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому&
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядуван&
ня в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîìàðåâè÷ó

Îëåêñàíäðó Âàñèëüîâè÷ó íà âóë. ßã³äí³é, 60/7

«ª» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâ-

íîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-24521).

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину 
Логвиненку Сергію Володимировичу 

у пров. Лисогірському, 55 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 148/1152 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&

мельної ділянки громадянину Логвиненку Сергію Володимировичу у пров. Лисогірському, 55 у Голосіївсько&
му районі м. Києва та додані документи, зважаючи на те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній
документації за функціональним призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням нале&
жить до зони зелених насаджень загального користування (висновок Департаменту містобудування та архі&
тектури від 17.03.2015 № 2640/0/12/27&15), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду&
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëîãâèíåíêó

Ñåðã³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêî-

ìó, 55 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºí-

òîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23656).

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
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Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Саюк Оксані Іванівні та Лук’янчикову Сергію Вікторовичу 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Бишівському, 13 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 56/1060 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому&
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель&
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì Ñàþê Îêñàí³ ²âàí³âí³ òà Ëóê’ÿí÷è-

êîâó Ñåðã³þ Â³êòîðîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä ó ïðîâ. Áèø³âñüêîìó, 13 ó Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9196).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ñàþê Îêñàí³ ²âàí³â-

í³ òà Ëóê’ÿí÷èêîâó Ñåðã³þ Â³êòîðîâè÷ó ó ñï³ëü-

íó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,0621 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:66:124:0049) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

ó ïðîâ. Áèø³âñüêîìó, 13 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëü-

íî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ñàþê Îêñàíè ²âàí³â-

íè — 4/5 â³ä 0,0621 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ëóê’ÿí÷èêîâà Ñåðã³ÿ

Â³êòîðîâè÷à — 1/5 â³ä 0,0621ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ñàþê Îêñàí³ ²âàí³âí³ òà Ëóê’ÿí-

÷èêîâó Ñåðã³þ Â³êòîðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷å-

íèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Буторіній Людмилі Петрівні та Бондаренку Віктору Петровичу

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Садовому, 26 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 53/1057 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому&
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель&
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðîìàäÿ-

íàì Áóòîð³í³é Ëþäìèë³ Ïåòð³âí³ òà Áîíäàðåíêó

Â³êòîðó Ïåòðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ñàäîâîìó, 26 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9275).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Áóòîð³í³é Ëþäìèë³

Ïåòð³âí³ òà Áîíäàðåíêó Â³êòîðó Ïåòðîâè÷ó ó ñï³ëü-

íó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:527:0051) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî. áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ñàäî-

âîìó, 26 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîç-

ïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíî-

ñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Áóòîð³íî¿ Ëþäìèëè Ïåò-

ð³âíè — 2/3 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Áîíäàðåíêà Â³êòîðà

Ïåòðîâè÷à — 1/3 â³ä 0,1000 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Áóòîð³í³é Ëþäìèë³ Ïåòð³âí³ òà

Áîíäàðåíêó Â³êòîðó Ïåòðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Ліхнову Павлу Микитовичу, 

Ліхновій Марії Миколаївні, Ліхнову Валерію Павловичу, 
Процківу Віталію Миколайовичу, Процків Ярославі Віталіївні 

та Процків Софії Віталіївні для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Робітничій, 2&а у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 48/1052 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При&
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян&
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì Ë³õíîâó Ïàâëó Ìèêèòîâè÷ó, Ë³õíî-

â³é Ìàð³¿ Ìèêîëà¿âí³, Ë³õíîâó Âàëåð³þ Ïàâëî-

âè÷ó, Ïðîöê³âó Â³òàë³þ Ìèêîëàéîâè÷ó, Ïðîöê³â ßðî-

ñëàâ³ Â³òàë³¿âí³ òà Ïðîöê³â Ñîô³¿ Â³òàë³¿âí³ äëÿ

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ðîá³òíè÷³é, 2-à ó Ñâÿ-

òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà ¹ Ï-9304).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ë³õíîâó Ïàâëó Ìè-

êèòîâè÷ó, Ë³õíîâ³é Ìàð³¿ Ìèêîëà¿âí³, Ë³õíîâó Âà-

ëåð³þ Ïàâëîâè÷ó, Ïðîöê³âó Â³òàë³þ Ìèêîëàéîâè-

÷ó, Ïðîöê³â ßðîñëàâ³ Â³òàë³¿âí³ òà Ïðîöê³â Ñîô³¿

Â³òàë³¿âí³ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:75:710:0002) ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ðîá³ò-

íè÷³é, 2-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç

ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿

âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó,

à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ë³õíîâà Ïàâëà Ìèêè-

òîâè÷à — 1/6 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ë³õíîâî¿ Ìàð³¿ Ìèêîëà-

¿âíè — 1/6 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ë³õíîâà Âàëåð³ÿ Ïàâ-

ëîâè÷à — 1/6 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ïðîöê³âà Â³òàë³ÿ Ìè-

êîëàéîâè÷à — 1/6 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ïðîöê³â ßðîñëàâè Â³-

òàë³¿âíè — 1/6 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ïðîöâ³â Ñîô³¿ Â³òàë³¿â-

íè — 1/6 â³ä 0,1000 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ë³õíîâó Ïàâëó Ìèêèòîâè÷ó,

Ë³õíîâ³é Ìàð³¿ Ìèêîëà¿âí³, Ë³õíîâó Âàëåð³þ Ïàâ-

ëîâè÷ó, Ïðîöê³âó Â³òàë³þ Ìèêîëàéîâè÷ó, Ïðî-

öê³â ßðîñëàâ³ Â³òàë³¿âí³ òà Ïðîöê³â Ñîô³¿ Â³òàë³-

¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Бойко Олені Вікторівні для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Параджанова Сергія, 4 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 42/1046 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При&
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян&
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíö³ Áîéêî Îëåí³ Â³êòîð³âí³ äëÿ îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïàðàäæàíîâà Ñåðã³ÿ, 4

ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, ñïðàâà Ï-8850).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áîéêî Îëåí³ Â³êòî-

ð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0376 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:88:043:0039) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ïàðàäæàíîâà Ñåðã³ÿ, 4 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Áîéêî Îëåí³ Â³êòîð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

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

ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïî-

ðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâ-

ñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
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3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Карповіч Ванді Володимирівні для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Верховинній, 55
(секція 3) у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 44/1048 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикінце&

ві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про вне&
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян&
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíö³ Êàðïîâ³÷ Âàíä³ Âîëîäèìèð³âí³ äëÿ

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âåðõîâèíí³é, 55 (ñåê-

ö³ÿ 3) ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòå-

ãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9105).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êàðïîâ³÷ Âàíä³ Âî-

ëîäèìèð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0853 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:227:0008) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âåðõîâèí-

í³é, 55 (ñåêö³ÿ 3) ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êàðïîâ³÷ Âàíä³ Âîëîäèìèð³â-

í³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам Пустовіт Ользі
Миколаївні, Голубиці Андрію Миколайовичу та Колісніченко 

Тетяні Миколаївні для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Павленка, 3 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 46/1050 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому&
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель&
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì Ïóñòîâ³ò Îëüç³ Ìèêîëà¿âí³, Ãîëóáè-

ö³ Àíäð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó òà Êîë³ñí³÷åíêî Òåòÿí³

Ìèêîëà¿âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ïàâ-

ëåíêà, 3 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êà-

òåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9122).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ïóñòîâ³ò Îëüç³ Ìè-

êîëà¿âí³, Ãîëóáèö³ Àíäð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó òà Êî-

ë³ñí³÷åíêî Òåòÿí³ Ìèêîëà¿âí³ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó

âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0934 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:75:128:0017)

³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä ó ïðîâ. Ïàâëåíêà, 3 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëü-

íî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ïóñòîâ³ò Îëüãè Ìèêî-

ëà¿âíè — 7/18 â³ä 0,0934 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ãîëóáèö³ Àíäð³ÿ Ìè-

êîëàéîâè÷à — 7/18 â³ä 0,0934 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Êîë³ñí³÷åíêî Òåòÿíè

Ìèêîëà¿âíè — 2/9 â³ä 0,0934 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ïóñòîâ³ò Îëüç³ Ìèêîëà¿âí³, Ãî-

ëóáèö³ Àíäð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó òà Êîë³ñí³÷åíêî

Òåòÿí³ Ìèêîëà¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

Про передачу громадянину Юдіну Сергію Володимировичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Бродівському, 7&а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 61/1065 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Þä³-

íó Ñåðã³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Áðîä³âñüêîìó,

7-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, ñïðàâà ¹ À-21561).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Þä³íó Ñåðã³þ Âîëî-

äèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî

ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0661 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:130:0017) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Áðîä³âñüêîìó, 7-à ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Þä³íó Ñåðã³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 15.11.2012 ¹ 15200/0/18-3/19-12 òà

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó 

ì. Êèºâ³ â³ä 23.03.2015 ¹ 19-26-0.3-3988/2-15.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам Жиліній Вірі
Йосипівні та Семенцю Віктору Андрійовичу для обслуговування

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Кирила
Осьмака, 59 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 59/1063 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому&
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель&
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì Æèë³í³é Â³ð³ Éîñèï³âí³ òà Ñåìåíöþ

Â³êòîðó Àíäð³éîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Êèðèëà Îñüìàêà, 59 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹Ï-9289).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Æèë³í³é Â³ð³ Éîñèï³â-

í³ òà Ñåìåíöþ Â³êòîðó Àíäð³éîâè÷ó ó ñï³ëüíó ÷àñò-

êîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:238:0044)

³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Êèðèëà Îñüìàêà, 59 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñò-

êîâî¿ âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Æèë³íî¿ Â³ðè Éîñèï³â-

íè — 1/2 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ñåìåíöÿ Â³êòîðà Àí-

äð³éîâè÷à — 1/2 â³ä 0,1000 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Æèë³í³é Â³ð³ Éîñèï³âí³ òà Ñå-

ìåíöþ Â³êòîðó Àíäð³éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Ïðîäîâæåííÿ äîäàòêó äî ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 991 â³ä 11.10.2016 ð. 

Ïî÷àòîê ó íîìåðàõ çà 18, 19 æîâòíÿ 2016 ðîêó

2338 Солом'янський вул. Борщагівська, 133

2339 Солом'янський вул. Борщагівська, 145

2340 Солом'янський вул. Борщагівська, 202

2341 Солом'янський вул. Борщагівська, 46/1

2342 Солом'янський вул. Борщагівська, 46/2

2343 Солом'янський вул. Борщагівська, 99

2344 Солом'янський вул. Боткіна, 3

2345 Солом'янський вул. Миколи Василенка, 13

2346 Солом'янський вул. Виборзька, 12

2347 Солом'янський вул. Виборзька, 22�а

2348 Солом'янський вул. Виборзька, 28

2349 Солом'янський вул. Виборзька, 32

2350 Солом'янський вул. Виборзька, 34/36

2351 Солом'янський вул. Виборзька, 49

2352 Солом'янський вул. Волгоградська, 2

2353 Солом'янський вул. Волинська, 6

2354 Солом'янський вул. Гарматна, 18

2355 Солом'янський вул. Гарматна, 20 (2 зона)

2356 Солом'янський вул. Гарматна, 45

2357 Солом'янський вул. Гарматна, 55

2358 Солом'янський вул. Вадима Гетьмана, 30

2359 Солом'янський вул. Вадима Гетьмана, 38

2360 Солом'янський вул. Олександра Горвиця, 5

2361 Солом'янський вул. Дашавська, 24

2362 Солом'янський вул. Докучаєвська, 11

2363 Солом'янський вул. Донецька, 22�1/20

2364 Солом'янський вул. Донецька, 57

2365 Солом'янський вул. Донецька, 8/10

2366 Солом'янський вул. Єреванська, 28

2367 Солом'янський вул. Єреванська, 28�а

2368 Солом'янський вул. Єреванська, 8 (ввід 1)

2369 Солом'янський вул. Єреванська, 8 (ввід 2)

2370 Солом'янський вул. Златопільська, 2

2371 Солом'янський вул. Іскрівська, 11

2372 Солом'янський вул. Кавказька, 11

2373 Солом'янський вул. Кадетський Гай, 3

2374 Солом'янський вул. Академіка Карпинського, 6

2375 Солом'янський вул. Академіка Карпинського, 8

2376 Солом'янський вул. Керченська, 5

2377 Солом'янський вул. Керченська, 7/7

2378 Солом'янський вул. Кудряшова, 2

2379 Солом'янський вул. Кудряшова, 3

2380 Солом'янський вул. Кудряшова, 4

2381 Солом'янський вул. Кудряшова, 5�а

2382 Солом'янський вул. Кудряшова, 6

2383 Солом'янський вул. Курська, 3

2384 Солом'янський вул. Лебедєва�Кумача, 28/32

2385 Солом'янський вул. Лебедєва�Кумача, 28�а

2386 Солом'янський вул. Леваневського, 9

2387 Солом'янський вул. Леваневського, 4

2388 Солом'янський вул. Митрополита Василя Липківського, 14

2389 Солом'янський вул. Митрополита Василя Липківського, 14/18

2390 Солом'янський вул. Митрополита Василя Липківського, 3

2391 Солом'янський вул. Мартиросяна, 10/22

2392 Солом'янський вул. Мартиросяна, 15

2393 Солом'янський вул. Мартиросяна, 17�а

2394 Солом'янський вул. Мартиросяна, 19

2395 Солом'янський вул. Машинобудівна, 21�6

2396 Солом'янський вул. Машинобудівна, 24

2397 Солом'янський вул. Машинобудівна, 34

2398 Солом'янський вул. Машинобудівна, 36

2399 Солом'янський вул. Механізаторів, 7

2400 Солом'янський вул. Адама Міцкевича, 5

2401 Солом'янський вул. Молодогвардійська, 11

2402 Солом'янський вул. Ніжинська, 5

2403 Солом'янський вул. Петра Ніщинського, 10

2404 Солом'янський вул. Петра Ніщинського, 5

2405 Солом'янський вул. Петра Ніщинського, 6

2406 Солом'янський вул. Петра Ніщинського, 8

2407 Солом'янський вул. Новопольова, 91

2408 Солом'янський вул. Миколи Лукашевича, 21

2409 Солом'янський вул. Олексіївська, 2

2410 Солом'янський вул. Олексіївська, 3

2411 Солом'янський вул. Олексіївська, 5

2412 Солом'янський вул. Освіти, 10/2

2413 Солом'янський вул. Освіти, 12/1

2414 Солом'янський вул. Освіти, 20

2415 Солом'янський вул. Освіти, 8/1

2416 Солом'янський вул. Миколи Островського, 1

2417 Солом'янський вул. Миколи Островського, 3

2418 Солом'янський вул. Миколи Островського, 5

2419 Солом'янський вул. Очаківська, 8/9

2420 Солом'янський вул. Очаківська, 10

2421 Солом'янський вул. Політехнічна, 31�б

2422 Солом'янський вул. Солом'янська, 10

2423 Солом'янський вул. Солом'янська, 19

2424 Солом'янський вул. Солом'янська, 27

2425 Солом'янський вул. Солом'янська, 29

2426 Солом'янський вул. Солом'янська, 31

2427 Солом'янський вул. Солом'янська, 35

2428 Солом'янський вул. Солом'янська, 36

2429 Солом'янський вул. Соціалістична, 21/10

2430 Солом'янський вул. Сурикова, 5�а

2431 Солом'янський вул. Юліуса Фучика, 11�а

2432 Солом'янський вул. Братів Зерових, 4/6 (Червонопартизанська)

2433 Солом'янський пров. Ковальський, 20

2434 Солом'янський пров. Ковальський, 22

2435 Солом'янський пров. Ярослава Хомова, 14�а (пров. Миколи Островського)

2436 Солом'янський проспект Відрадний, 36�б

2437 Солом'янський проспект Відрадний, 77/1

2438 Солом'янський проспект Космонавта Комарова, 16

2439 Солом'янський проспект Валерія Лобановського, 23

2440 Солом'янський проспект Валерія Лобановського, 9/1

2441 Солом'янський проспект Перемоги, 43

2442 Солом'янський проспект Повітрофлотський, 38

2443 Солом'янський проспект Повітрофлотський, 48/2

2444 Солом'янський вул. Академіка Янгеля, 2�а

2445 Солом'янський вул. Боткіна, 4

2446 Солом'янський вул. Роздільна, 3

2447 Солом'янський вул. Васильченка, 6

2448 Солом'янський вул. Народного Ополчення, 7

2449 Солом'янський вул. Ушинського, 21

2450 Солом'янський вул. Васильченка, 12�а

2451 Солом'янський проспект Повітрофлотський, 47

2452 Солом'янський проспект Перемоги, 43�а

2453 Солом'янський проспект Перемоги, 43�б

2454 Солом'янський вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 44�а (вул. Миколи Островського)

2455 Шевченківський вул. Дегтярівська, 11

2456 Шевченківський бульв. Тараса Шевченка, 1�б (ввід 1)

2457 Шевченківський бульв. Тараса Шевченка, 1�б (ввід 2)

2458 Шевченківський вул. Григорія Андрющенка, 4�а

2459 Шевченківський вул. Артема, 44 (вул. Січових Стрільців)

2460 Шевченківський вул. Артема, 5�а (вул. Січових Стрільців)

2461 Шевченківський вул. Артема, 7 (вул. Січових Стрільців)

2462 Шевченківський вул. Багговутівська, 3/15�а

2463 Шевченківський вул. Багговутівська, 3/15�б

2464 Шевченківський вул. Багговутівська, 40

2465 Шевченківський вул. Максима Берлинського, 16

2466 Шевченківський вул. Максима Берлинського, 4

2467 Шевченківський вул. Білоруська, 10/18

2468 Шевченківський вул. Білоруська, 34

2469 Шевченківський вул. Білоруська, 36

2470 Шевченківський вул. Білоруська, 5

2471 Шевченківський вул. Бульварно�Кудрявська, 1/37

2472 Шевченківський вул. Велика Васильківська, 76�а

2473 Шевченківський вул. Велика Васильківська, 76�б

2474 Шевченківський вул. Велика Васильківська, 82

2475 Шевченківський вул. Велика Васильківська, 90

2476 Шевченківський вул. Велика Житомирська, 10

2477 Шевченківський вул. Велика Житомирська, 17

2478 Шевченківський вул. Велика Житомирська, 20

2479 Шевченківський вул. Велика Житомирська, 29�а

2480 Шевченківський вул. Велика Житомирська, 31

2481 Шевченківський вул. Володимирська, 19

2482 Шевченківський вул. Володимирська, 51/53

2483 Шевченківський вул. Володимирська, 7

2484 Шевченківський вул. Деревлянська, 2/6

2485 Шевченківський вул. Герцена, 7

2486 Шевченківський вул. Гоголівська, 41�б

2487 Шевченківський вул. Гоголівська, 42

2488 Шевченківський вул. Олеся Гончара, 43�а

2489 Шевченківський вул. Олеся Гончара, 43�в

2490 Шевченківський вул. Олеся Гончара, 45�а

2491 Шевченківський вул. Олеся Гончара, 9

2492 Шевченківський вул. Стрітенська, 4/13

2493 Шевченківський вул. Гончарова, 16

2494 Шевченківський вул. Бориса Грінченка, 4

2495 Шевченківський вул. Дегтярівська, 10

2496 Шевченківський вул. Дегтярівська, 15

2497 Шевченківський вул. Дегтярівська, 60�а

2498 Шевченківський вул. Дегтярівська, 60�б

2499 Шевченківський вул. Дегтярівська, 60�в

2500 Шевченківський вул. Дмитрівська, 33

2501 Шевченківський вул. Дмитрівська, 35

2502 Шевченківський вул. Дмитрівська, 45
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2503 Шевченківський вул. Дмитрівська, 52

2504 Шевченківський вул. Довженка, 14

2505 Шевченківський вул. Жилянська, 114

2506 Шевченківський вул. Жилянська, 116�а

2507 Шевченківський вул. Бориса Житкова, 5

2508 Шевченківський вул. Златоустівська, 28

2509 Шевченківський вул. Златоустівська, 1

2510 Шевченківський вул. Кирпоноса, 12

2511 Шевченківський вул. Коперніка, 12�д

2512 Шевченківський вул. Михайла Коцюбинського, 2

2513 Шевченківський вул. Леонтовича, 6�а

2514 Шевченківський вул. Лук'янівська, 11

2515 Шевченківський вул. Лук'янівська, 63

2516 Шевченківський вул. Мала Житомирська, 10

2517 Шевченківський вул. Мала Житомирська, 16/3

2518 Шевченківський вул. Мала Житомирська, 8

2519 Шевченківський вул. Мельникова, 63

2520 Шевченківський вул. Мельникова, 85

2521 Шевченківський вул. Михайлівська, 2

2522 Шевченківський вул. Некрасовська, 6

2523 Шевченківський вул. Некрасовська, 8

2524 Шевченківський вул. Олегівська, 38

2525 Шевченківський вул. Олегівська, 40

2526 Шевченківський вул. Олегівська, 44

2527 Шевченківський вул. Ольжича, 18

2528 Шевченківський вул. Орловська, 4�6/3

2529 Шевченківський вул. Паторжинського, 4

2530 Шевченківський вул. Симона Петлюри, 7�10

2531 Шевченківський вул. Печенізька, 16

2532 Шевченківський вул. Пирогова, 6

2533 Шевченківський вул. Пирогова, 8

2534 Шевченківський вул. Пирогова, 10�в

2535 Шевченківський вул. Пирогова, 10�г

2536 Шевченківський вул. Платона Майбороди, 21

2537 Шевченківський вул. Платона Майбороди, 25

2538 Шевченківський вул. Подвойського, 11

2539 Шевченківський вул. Подвойського, 11�а

2540 Шевченківський вул. Подвойського, 2

2541 Шевченківський вул. Подвойського, 7

2542 Шевченківський вул. Подвойського, 7�а

2543 Шевченківський вул. Подвойського, 9�а

2544 Шевченківський вул. Полтавська, 4

2545 Шевченківський вул. Прорізна, 3

2546 Шевченківський вул. Пушкінська, 23�б

2547 Шевченківський вул. Пушкінська, 25

2548 Шевченківський вул. Пушкінська, 31 �в

2549 Шевченківський вул. Пушкінська, 7

2550 Шевченківський вул. Рейтарська, 13�а

2551 Шевченківський вул. Рейтарська, 21

2552 Шевченківський вул. Рейтарська, 29

2553 Шевченківський вул. Рейтарська, 30

2554 Шевченківський вул. Рейтарська, 5

2555 Шевченківський вул. Рейтарська, 7�а

2556 Шевченківський вул. Рейтарська, 7�б

2557 Шевченківський вул. Саксаганського, 110

2558 Шевченківський вул. Саксаганського, 118

2559 Шевченківський вул. Саксаганського, 119/121

2560 Шевченківський вул. Саксаганського, 88

2561 Шевченківський вул. Саксаганського, 92

2562 Шевченківський вул. Салютна, 11

2563 Шевченківський вул. Салютна, 13

2564 Шевченківський вул. Салютна, 19

2565 Шевченківський вул. Салютна, 1�б

2566 Шевченківський вул. Салютна, 20�а

2567 Шевченківський вул. Салютна, 25

2568 Шевченківський вул. Салютна, 25�а

2569 Шевченківський вул. Салютна, 27

2570 Шевченківський вул. Салютна, 27�а

2571 Шевченківський вул. Салютна, 29

2572 Шевченківський вул. Салютна, 29�а

2573 Шевченківський вул. Салютна, 5

2574 Шевченківський вул. Салютна, 6

2575 Шевченківський вул. Салютна, 9

2576 Шевченківський вул. Саратовська, 53/31

2577 Шевченківський вул. Софіївська, 1

2578 Шевченківський вул. Софіївська, 17

2579 Шевченківський вул. Софіївська, 18

2580 Шевченківський вул. Софіївська, 2

2581 Шевченківський вул. Ставропольська, 3�а

2582 Шевченківський вул. Студентська, 11

2583 Шевченківський вул. Табірна, 36

2584 Шевченківський вул. Татарська, 2�а

2585 Шевченківський вул. Татарська, 2�в

2586 Шевченківський вул. Татарська, 36/5

2587 Шевченківський вул. Олени Теліги, 1�а

2588 Шевченківський вул. Олени Теліги, 3

2589 Шевченківський вул. Олени Теліги, 39�б

2590 Шевченківський вул. Провіантська, 17 (вул. Галі Тимофєєвої)

2591 Шевченківський вул. Толбухіна, 3

2592 Шевченківський вул. Толбухіна, 3�а

2593 Шевченківський вул. Толбухіна, 5

2594 Шевченківський вул. Толбухіна, 7

2595 Шевченківський вул. Баумана, 24/1

2596 Шевченківський вул. Льва Толстого, 16

2597 Шевченківський вул. Тургенєвська, 20

2598 Шевченківський вул. Тургенєвська, 26�29

2599 Шевченківський вул. Тургенєвська, 69

2600 Шевченківський вул. Уссурійська, 2

2601 Шевченківський вул. Івана Франка, 12

2602 Шевченківський вул. Івана Франка, 15

2603 Шевченківський вул. Івана Франка, 20�б

2604 Шевченківський вул. Івана Франка, 3

2605 Шевченківський вул. Івана Франка, 30

2606 Шевченківський вул. Івана Франка, 4

2607 Шевченківський вул. Івана Франка, 40

2608 Шевченківський вул. Богдана Хмельницького, 84

2609 Шевченківський вул. Богдана Хмельницького, 86

2610 Шевченківський вул. Богдана Хмельницького, 88�92

2611 Шевченківський вул. Богдана Хмельницького, 9�б

2612 Шевченківський вул. Богдана Хмельницького, 9�в

2613 Шевченківський вул. Богдана Хмельницького, 94

2614 Шевченківський вул. Олеся Гончара, 65

2615 Шевченківський вул. Сім'ї Хохлових, 6�а

2616 Шевченківський вул. В'ячеслава Липинського, 13 (вул. Чапаєва)

2617 Шевченківський вул. В'ячеслава Липинського, 14 (вул. Чапаєва)

2618 Шевченківський вул. В'ячеслава Липинського, 16 (вул. Чапаєва)

2619 Шевченківський вул. В'ячеслава Чорновола, 30

2620 Шевченківський вул. Тимофія Шамрила, 14

2621 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 42 (вул. Щербакова)

2622 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 54 (вул. Щербакова)

2623 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 68 (вул. Щербакова)

2624 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 68�а (вул. Щербакова)

2625 Шевченківський вул. Щусєва, 10�а

2626 Шевченківський вул. Щусєва, 12

2627 Шевченківський вул. Щусєва, 30/6

2628 Шевченківський вул. Щусєва, 36

2629 Шевченківський вул. Щусєва, 8�а

2630 Шевченківський вул. Деревлянська, 21�а (вул. Якіра)

2631 Шевченківський вул. Віктора Ярмоли, 28/32

2632 Шевченківський Кудрявський узвіз, 2

2633 Шевченківський пров. Артилерійський, 7

2634 Шевченківський пров. Артилерійський, 8

2635 Шевченківський пров. Артилерійський, 9

2636 Шевченківський пров. Баумана, 8

2637 Шевченківський пров. Бехтерівський, 10

2638 Шевченківський пров. Бехтерівський, 3

2639 Шевченківський пров. Алли Горської, 10

2640 Шевченківський пров. Алли Горської, 5

2641 Шевченківський пров. Алли Горської, 8

2642 Шевченківський пров. Несторівський, 10

2643 Шевченківський пров. Рильський, 3

2644 Шевченківський пров. Чеховський, 4

2645 Шевченківський пров. Чеховський, 6

2646 Шевченківський пров. Чеховський, 8

2647 Шевченківський пров. Чеховський, 9

2648 Шевченківський пров. Чеховський, 11

2649 Шевченківський проспект Перемоги, 60

2650 Шевченківський проспект Перемоги, 66

2651 Шевченківський проспект Перемоги, 96

2652 Шевченківський вул. Ярославів Вал, 21�д

2653 Шевченківський вул. Ярославів Вал, 28

2654 Шевченківський вул. Ярославів Вал, 8

2655 Шевченківський вул. Лисенка, 1

2656 Шевченківський вул. Стрітенська, 2/8

2657 Шевченківський вул. Богдана Хмельницького, 39

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 163/1476

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 895 від 26 вересня 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово$комунальні послуги», постанови Кабінету Мі$
ністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нор$
мативно$правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою приведення нормативно$
правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у
відповідність до вимог чинного законодавства України:

1. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿):

â³ä 17 âåðåñíÿ 2012 ðîêó ¹ 1621 «Ïðî âñòà-

íîâëåííÿ òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî ³ ïîñòà÷àí-

íÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà

êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåí-

íÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ÊÏ «Ãîñïîäàð» Äàð-

íèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», çàðåºñòðîâàíå â

Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 09

æîâòíÿ 2012 ðîêó çà ¹ 60/977;

Керівник апарату В. Бондаренко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
21 æîâòíÿ 2016 ð.

¹113(4883)

9

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 166/1479

Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво 
теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання

теплової енергії, послуги з централізованого опалення 
і централізованого постачання гарячої води та вартість витрат
на проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонт

квартирних засобів обліку теплової енергії Товариству 
з обмеженою відповідальністю «Ковальська$ Житлосервіс»

Розпорядження № 896 від 26 вересня 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово$комунальні послуги», постанов Кабінету Мі$
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово$комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно$правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встанов$
лення економічно обгрунтованих тарифів:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ Òî-

âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîâàëü-

ñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òåïëî-

âî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ», ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàííÿ òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ «Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ», ùî äîäàþ-

òüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿

åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ», ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³-

çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àí-

íÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº Òîâàðèñòâî ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ»

ÿê âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî äîäàþòüñÿ.

6. Âñòàíîâèòè âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ

ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò

êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ó òî-

ìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ

ï³ñëÿ ïîâ³ðêè, ùî íàðàõîâóº Òîâàðèñòâî ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåð-

â³ñ» ÿê âèêîíàâåöü ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-

ëåííÿ, ùî äîäàþòüñÿ.

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

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 20 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 245 «Ïðî âñòàíîâëåí-

íÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âèðîáíèöòâî òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿, òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿,

ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñëóãè ç öåíòðàë³-

çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àí-

íÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ

ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíòó

êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Òîâà-

ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîâàëü-

ñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó

òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

18 òðàâíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 43/1356.

8. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì

îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

â³ä 24 òðàâíÿ 2013 ðîêó ¹ 786 «Ïðî âñòàíîâ-

ëåííÿ òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî òà ïîñòà÷àííÿ

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó

«Äèðåêö³ÿ çàìîâíèêà ç óïðàâë³ííÿ æèòëîâèì

ãîñïîäàðñòâîì Äàðíèöüêîþ ðàéîíó ì³ñòà Êè-

ºâà», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñ-

òèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 13 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó çà

¹ 34/1026.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîcò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 166/1479

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

26 âåðåñíÿ 2016 ð. ¹ 896

Тарифи 
на теплову енергію Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Ковальська$Житлосервіс»

Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової енергії, грн з ПДВ

Жовтень 17,48

Листопад 34,96

Грудень 34,96

Січень 34,96

Лютий 34,96

Березень 34,96

Квітень 17,48

№ Найменування послуги Одиниця
виміру

Тарифи,
грн з пдв

1 Централізоване опалення при наявності квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 Гкал 1198,56

2 Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників
до системи гарячого водопостачання:

населення 1 куб. м 78,20

3 Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників:

населення 1 куб. м 75,04№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 945,77 1134,92

2 Інші споживачі (крім населення) 988,25 1185,90

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 167/1480

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

26 âåðåñíÿ 2016 ð. ¹ 896

Тарифи
на виробництво теплової енергії Товариству з обмеженою

відповідальністю «Ковальська$Житлосервіс»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 904,72 1085,66

2 Інші споживачі (крім населення) 947,20 1136,64

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 168/1481

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

26 âåðåñíÿ 2016 ð. ¹ 896

Тарифи 
на транспортування теплової енергії Товариству з обмеженою

відповідальністю «Ковальська$Житлосервіс»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 2,12 2,54

2 Інші споживачі (крім населення) 2,12 2,54

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 169/1482

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

26 âåðåñíÿ 2016 ð. ¹ 896

Тарифи 
на постачання теплової енергії Товариству з обмеженою відповідальністю

«Ковальська$Житлосервіс»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 170/1483

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

26 âåðåñíÿ 2016 ð. ¹ 896

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання

гарячої води, що надає Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Ковальська$Житлосервіс» як виконавець цих послуг

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 171/1484

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

26 âåðåñíÿ 2016 ð. ¹ 896

Вартість витрат на проведення періодичної повірки, обслуговування 
і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі 

їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, що нараховує
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ковальська$Житлосервіс» 

як виконавець послуг з централізованого опалення

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 38,93 46,72

2 Інші споживачі (крім населення) 38,93 46,72
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Ïðèì³òêà. Âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ

çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ó òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ ï³ñëÿ ïîâ³ðêè,

íàðàõîâóþòüñÿ ó ñêëàä³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ùîì³ñÿöÿ ïðîòÿãîì îïàëþâàëüíîãî

ñåçîíó ñïîæèâà÷àì, êâàðòèðè ÿêèõ îáëàäíàí³ êâàðòèðíèìè çàñîáàìè îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿,

çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ òàêèõ çàñîá³â îáë³êó øëÿõîì äîäàâàííÿ ïëàòè çà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè,

îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ äî çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ïîñëóã

ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ.
Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 153/1466

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, виробництво
теплової енергії, постачання теплової енергії та на послуги 
з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води комунальному підприємству з утримання 
та експлуатації житлового фонду спеціального призначення

«Спецжитлофонд»
Розпорядження № 897 від 26 вересня 2016 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово$комунальні послуги», постанов Кабінету Мі$
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово$комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно$правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою коригуван$
ня тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії та на послуги з
централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води:

1. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåð-

ã³þ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðèìàííÿ òà

åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî

ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä», âñòàíîâëåíèõ

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 248, çàðå-

ºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâ-

ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 18 òðàâíÿ 2016 ðîêó

çà ¹ 49/1362, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç

óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó

ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä»,

âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 êâ³òíÿ 2016

ðîêó ¹ 248, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òå-

ðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 18

òðàâíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 50/1363, âèêëàâøè ¿õ ó

íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óò-

ðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïå-

ö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä», âñòà-

íîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 êâ³òíÿ 2016 ðîêó

¹ 248, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³-

àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 18 òðàâ-

íÿ 2016 ðîêó çà ¹ 51/1364, âèêëàâøè ¿õ ó íî-

â³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåí-

òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî

ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàþòüñÿ êî-

ìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ç óòðèìàííÿ òà åêñ-

ïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðè-

çíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» ÿê âèêîíàâöåì

öèõ ïîñëóã, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

20 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 248, çàðåºñòðîâàíèõ â

Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòè-

ö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 18 òðàâíÿ 2016 ðîêó çà

¹ 52/1365, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äî-

äàºòüñÿ.

5. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.
Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 172/1485

Про встановлення тарифів на теплову енергію, постачання
теплової енергії, послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води та вартість витрат
на проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонт

квартирних засобів обліку теплової енергії ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ

ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ «НОВОСЕРВІС»
Розпорядження № 898 від 26 вересня 2016 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово$комунальні послуги», постанов Кабінету Мі$

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 153/1466

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

20.04.2016 ð. ¹ 248

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

â³ä 26.09.2016 ð. ¹ 897)

Тарифи 
на теплову енергію комунальному підприємству з утримання 
та експлуатації житлового фонду спеціального призначення 

«Спецжитлофонд»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 154/1467

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

20.04.2016 ð. ¹ 248

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

â³ä 26.09.2016 ð. ¹ 897)

Тарифи 
на виробництво теплової енергії комунальному підприємству з утримання

та експлуатації житлового фонду спеціального призначення 
«Спецжитлофонд»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 921,89 1106,26

2 Бюджетні установи 1046,93 1256,32

3 Інші споживачі (крім населення) 1046,93 1256,32

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 884,97 1061,96

2 Бюджетні установи 975,00 1170,00

3 Інші споживачі (крім населення) 975,00 1170,00

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 155/1468

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

20.04.2016 ð. ¹ 248

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

â³ä 26.09.2016 ð. ¹ 897)

Тарифи 
на постачання теплової енергії комунальному підприємству з утримання 

та експлуатації житлового фонду спеціального призначення  
«Спецжитлофонд»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 36,92 44,30

2 Бюджетні установи 71,93 86,32

3 Інші споживачі (крім населення) 71,93 86,32

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 156/1469

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

20.04.2016 ð. ¹ 248

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

â³ä 26.09.2016 ð. ¹ 897)

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання
гарячої води, що надаються комунальним підприємством з утримання 

та експлуатації житлового фонду спеціального призначення
«Спецжитлофонд» як виконавцем цих послуг

Керівник апарату В. Бондаренко

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тариф,
грн з пдв

1 Централізоване опалення за наявності квартирного 
(на приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової
енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 Гкал 1149,16

бюджеті усинови 1 Гкал 1275,07

інші споживачі 1 Гкал 1275,07

2 Централізоване опалення за відсутності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії,
яка використовується на опалення:

населення 1 кв. м опалюваної площі на
місяць протягом періоду
надання послуги з
централізованого опалення

24,89

3 Централізоване постачання гарячої води за умови підключення
рушникосушильників до системи гарячого водопостачання

населення 1 куб. м 65,40



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
21 æîâòíÿ 2016 ð.

¹113(4883)

11

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ ÒÎ-

ÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²Ñ-

ÒÞ «ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ ÆÈÒËÎÂÎ¯

ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯ «ÍÎÂÎÑÅÐÂ²Ñ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëî-

âî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÓÏÐÀÂË²ÍÍß

ÒÀ ÆÈÒËÎÂÎ¯ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯ «ÍÎÂÎÑÅÐÂ²Ñ»,

ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðà-

ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-

÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç

ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÏÀ-

Í²ß Ç ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ ÆÈÒËÎÂÎ¯ ÅÊÑÏËÓÀÒÀ-

Ö²¯ «ÍÎÂÎÑÅÐÂ²Ñ» ÿê âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã,

ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåí-

íÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðå-

ìîíò êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåð-

ã³¿, ó òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ

òà ìîíòàæ ï³ñëÿ ïîâ³ðêè, ùî íàðàõîâóº ÒÎÂÀÐÈ-

ÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ

«ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ ÆÈÒËÎÂÎ¯ ÅÊÑ-

ÏËÓÀÒÀÖ²¯ «ÍÎÂÎÑÅÐÂ²Ñ» ÿê âèêîíàâåöü ïî-

ñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, ùî äîäàþ-

òüñÿ.

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

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 10 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 690 «Ïðî âñòàíîâ-

ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ïîñòà÷àííÿ

òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî

îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ-

÷î¿ âîäè òà âàðò³ñòü âèòðàò ç ïðîâåäåííÿ ïåð³î-

äè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíòó êâàð-

òèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀ-

ÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ

«ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ ÆÈÒËÎÂÎ¯ ÅÊÑ-

ÏËÓÀÒÀÖ²¯ «ÍÎÂÎÑÅÐÂ²Ñ», çàðåºñòðîâàíå â Ãî-

ëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó

ì³ñò³ Êèºâ³ 30 ëèïíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 112/1223.

6. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 172/1485

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

26.09.2016 ð. ¹ 898

Тарифи 
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ «НОВОСЕРВІС»
Ïðèì³òêà. Âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ

çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ó òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ ï³ñëÿ ïîâ³ðêè,

íàðàõîâóºòüñÿ ó ñêëàä³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ùîì³ñÿöÿ ïðîòÿãîì îïàëþâàëüíîãî

ñåçîíó ñïîæèâà÷àì, êâàðòèðè ÿêèõ îáëàäíàí³ êâàðòèðíèìè çàñîáàìè îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿,

çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ òàêèõ çàñîá³â îáë³êó øëÿõîì äîäàâàííÿ ïëàòè çà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè,

îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ äî çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ïîñëóã

ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ.
Керівник апарату В. Бондаренко

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, 
грн з ПДВ

1 Централізоване опалення за наявності квартирного (на приміщення)
та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

населення 1 Гкал 1453,52

2 Централізоване опалення за відсутності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії,
яка використовується на опалення:

населення 1 кв. м опалюваної площі за
місяць протягом періоду
надання послуги з
централізованого опалення

24,98

3 Централізоване постачання гарячої води за умови підключення
рушникосушильників до системи гарячого водопостачання:

населення 1 куб. м 80,14

4 Централізоване постачання гарячої води за відсутності
рушникосушильників:

населення 1 куб.м 67,81

ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово$комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно$ правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлен$
ня економічно обгрунтованих тарифів:

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1188,38 1426,06

2 Інші споживачі (крім населення) 1149,39 1379,27

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 173/1486

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

26.09.2016 ð. ¹ 898

Тарифи 
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ «НОВОСЕРВІС»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 174/1487

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

26.09.2016 ð. ¹ 898

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання

гарячої води, що надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ «НОВОСЕРВІС» 

як виконавець цих послуг

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 164/1477

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

26.09.2016 ð. ¹ 916

Тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів з урахуванням
операцій поводження з побутовими відходами (збирання, перевезення,

захоронення) Приватному підприємству «Обухівміськвторресурси»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 175/1488

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

26.09.2016 ð. ¹ 898

Вартість витрат на проведення періодичної повірки, обслуговування 
і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі 

їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, що нараховує
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 

З УПРАВЛІННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ «НОВОСЕРВІС» як виконавець
послуг з централізованого опалення

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 34,58 41,50

2 Інші споживачі (крім населення) 34,58 41,50

№ Категорії споживачів Тариф, грн за 1 куб. м 

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 54,60 65,52

2 Бюджетні установи 55,09 66,11

3 Інші споживачі 56,29 67,55

Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової енергії, грн з ПДВ

Жовтень 36,23

Листопад 72,47

Грудень 72,47

Січень 72,47

Лютий 72,47

Березень 72,47

Квітень 36,23

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 164/1477

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих 
побутових відходів з урахуванням операцій поводження 

з побутовими відходами (збирання, перевезення, захоронення)
Приватному підприємству «Обухівміськвторресурси»

Розпорядження № 916 від 26 вересня 2016 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунк$

ту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово$комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів
України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з виве$
зення побутових відходів», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну ре$
єстрацію нормативно$правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ

òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ç óðàõóâàííÿì îïåðà-

ö³é ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè (çáèðàí-

íÿ, ïåðåâåçåííÿ, çàõîðîíåííÿ) Ïðèâàòíîìó ï³äïðè-

ºìñòâó «Îáóõ³âì³ñüêâòîððåñóðñè», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

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
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Керівник апарату В. Бондаренко

Çàòâåðäèòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ë³êâ³-

äàö³¿ êîìóíàëüíîãî ñïîðòèâíîãî çàêëàäó

«Ì³ñüêèé áàñêåòáîëüíèé êëóá «Êè¿âñüêèé Áó-

ä³âåëüíèê», çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

â³ä 26 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó ¹ 742 (â ðåäàêö³¿

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 23 ãðóäíÿ 2014 ðîêó

¹ 1508), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.06.2009 ð. ¹ 742

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.09.2016 ð. ¹ 924)

Склад 
комісії з ліквідації комунального спортивного закладу 

«Міський баскетбольний клуб «Київський Будівельник»
Òðîôèìîâ Îëåêñ³é Ñòàí³ñëàâîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íà-

óêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ìî-

ëîä³ òà ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìî-

ëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿), ãîëîâà êîì³ñ³¿

Ïàí÷åíêî Ëþäìèëà Âîëîäèìèð³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ìîëîä³ òà ñïîð-

òó — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñïîðòó âèùèõ äîñÿãíåíü

óïðàâë³ííÿ ìîëîä³ òà ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó îñâ³-

òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

Äàâèäåíêî Òåòÿíà Ïàâë³âíà çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó ô³íàíñóâàííÿ ñïîðòó òà ìîëî-

ä³æíî¿ ïîë³òèêè óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè ³ ô³íàíñ³â

Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âè-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êîðîëüîâà Îëåíà ²âàí³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè ³ ô³-

íàíñ³â Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про зміни у складі комісії 
з ліквідації комунального спортивного закладу 

«Міський баскетбольний клуб «Київський Будівельник»
Розпорядження № 924 від 27 вересня 2016 року

З метою забезпечення безперервної роботи комісії з ліквідації комунального спортивного закладу «Місь(
кий баскетбольний клуб «Київський Будівельник», у зв’язку із кадровими змінами:

Про початок опалювального періоду 2016/2017 року в місті Києві
Розпорядження № 985 від 11 жовтня 2016 року

Відповідно до підпункту 5 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунк(
ту 5 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідве(
дення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630, з метою своєчас(
ного та якісного забезпечення споживачів міста Києва тепловою енергією, недопущення виникнення нештат(
них ситуацій на джерелах теплопостачання, які можуть призвести до негативних екологічних та техногенних
наслідків, враховуючи особливості роботи теплових мереж міста та окремих зон теплозабезпечення, а також
для створення комфортних умов в помешканнях мешканців столиці України під час проходження осінньо(
зимового періоду 2016/2017 року:

1. Êåð³âíèêàì òåïëîïîñòà÷àëüíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñ-

íîñò³ çà óìîâè ãîòîâíîñò³ ñèñòåì òåïëîñïîæè-

âàííÿ ðîçïî÷àòè ç 12 æîâòíÿ 2016 ðîêó ïîäà÷ó

òåïëîíîñ³ÿ:

â æèòëîâ³ áóäèíêè íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñ-

íîñò³ òà â³äîì÷î¿ íàëåæíîñò³ â³äïîâ³äíî äî ãðà-

ô³ê³â, ðîçðîáëåíèõ òà ïîãîäæåíèõ Äåïàðòàìåí-

òîì æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), àáî ðà-

í³øå, ÿêùî ïðîòÿãîì òðüîõ ä³á ñåðåäíÿ äîáî-

âà òåìïåðàòóðà çîâí³øíüîãî ïîâ³òðÿ íå ïåðå-

âèùóâàòèìå 8°Ñ;

â àäì³í³ñòðàòèâí³ áóä³âë³ ï³äïðèºìñòâ, óñòà-

íîâ ³ îðãàí³çàö³é — çà çàÿâêàìè ¿õ êåð³âíèê³â.

2. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ñï³ëüíî ç êåð³âíèêàìè òåïëîïîñòà÷àëüíèõ

ï³äïðèºìñòâ òà ãîëîâàìè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çàáåçïå÷èòè îð-

ãàí³çàö³þ ñêîîðäèíîâàíî¿ ðîáîòè ç ï³äêëþ÷åí-

íÿ ñïîæèâà÷³â òåïëîâî¿ åíåðã³¿, âæèòè ä³ºâèõ çà-

õîä³â ùîäî îïëàòè íàñåëåííÿì â ïîâíîìó îá-

ñÿç³ ïîòî÷íîãî ñïîæèâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà

ðåñòðóêòóðèçîâàíî¿ ÷àñòèíè áîðã³â.

3. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðãàí³-

çóâàòè ÷åðåç êîìóíàëüí³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîð-

ìàö³¿ ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ïðî ñòàí ðîçðà-

õóíê³â çà ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿ òà ñòàí ïðîõî-

äæåííÿ îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó 2016/2017

ðîêó. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëèòè çâåðíåííÿì äî

ìåøêàíö³â ì³ñòà ùîäî íåîáõ³äíîñò³ åêîíîìíî-

ãî ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ (îñîáëèâî â ãî-

äèíè ðàíêîâèõ òà âå÷³ðí³õ ìàêñèìóì³â íàâàíòà-

æåííÿ åíåðãîñèñòåìè), à òàêîæ óòåïëåííÿ êâàð-

òèð, â³êîí ñõîäîâèõ êë³òîê, âõ³äíèõ äâåðåé òà

âèõîä³â íà ãîðèùà.

4. 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 безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

інженерних мереж зовнішнього освітлення 
з обладнанням приватного акціонерного товариства 

«НЕО ВІТА»
Розпорядження № 970 від 10 жовтня 2016 року

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, до статей 319, 327 Цивільного кодексу України,
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15
грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної гро(
мади міста Києва відомчого житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфра(
структури», враховуючи звернення приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (лист від 10 травня 2016
року № 56 та витяг з протоколу позачергових загальних зборів акціонерів від 15 вересня 2014 року), з метою
надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого са(
моврядування:

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

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ³íæå-

íåðíèõ ìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ç îáëàä-

íàííÿì, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿä-

æåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³íñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì

îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

10.10.2016 ð. ¹ 970

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"

№ Адреса та назва
мереж

Зовнішнє освітлення, матеріали та обладнання Рік побудови Вартість об'єктів
передачі
(ринкова

вартість), грн
(без ПДВ)

1 Зовнішнє
освітлення 
по об’єкту:
житлово#офісний
комплекс з
вбудовано#
прибудованими
приміщеннями
громадського,
соціального та
торговельного
призначення, з
підземним та
наземним
паркінгами на
вул.
Регенераторній, 4
у Дніпровському
районі м. Києва
(IV черга
будівництва) 

Кабель ВВГ 4x16 мм 2282 м

Кабель ВВГ 3x1,5 мм 1044 м

Труба п/е 76 мм 2044 м

Опора СХ 8/3 34 шт

Опора SAL#4 ROSA 36 шт.

2#х ріжковий кронштейн 30 шт.

1#но ріжковий кронштейн 4 шт 2014 848354,80

Шафа 1#71 ОН (ПВ#4155) 1 шт.

Колодязі кабельні Small box 76 шт.

Колодязі кабельні ККС#1 10 шт.

Світильник ЖКУ (Ozon) 150 Вт 64 шт.

Світильник AURIS 70 Вт 36 шт.

Кабель живлення ВВГ 4x25 38 м

2 Зовнішнє
освітлення по
об'єкту:
житлово#офісний
комплекс з
вбудовано#
прибудованими
приміщеннями
громадського,
соціального та
торговельного
призначення, з
підземним та
наземним
паркінгами на
вул.
Регенераторній, 4
у Дніпровському
районі м. Києва
(V черга
будівництва)

Кабель ВВГ 4x16 мм 668 м

Кабель ВВГ 3x1,5 мм 384 м

Труба ПВХ 76 мм 586 м

Опора CS 60#80/3 Н#8 м 12 шт.

Опора SAL#4 ROSA 12 шт. 2015 357578,04

2#х ріжковий кронштейн 12 шт.

Світильник ЖКУ (Ozon) 150 Вт 24 шт.

Світильник AURIS 70 Вт 12 шт.

Колодязі кабельні Small box 14 шт.

Колодязі кабельні ККС#1 12 шт.

Всього 1 205932,84

Про питання Державної надзвичайної протиепізоотичної 
комісії при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 993 від 12 жовтня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину» та розпорядження виконавчого органу Ки(
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року № 979 «Про Тим(
часовий розподіл обов’язків між Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської
державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та керівником
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

1. Ïðèçíà÷èòè ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ íàäçâè-

÷àéíî¿ ïðîòèåï³çîîòè÷íî¿ êîì³ñ³¿ ïðè âèêîíàâ-

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

ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çàñòóïíèêà ãî-
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ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïîâîðîçíèêà Ì. 10.

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

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 25 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 262 «Ïðî ïè-

òàííÿ Äåðæàâíî¿ íàäçâè÷àéíî¿ ïðîòèåï³çîîòè÷-

íî¿ êîì³ñ³¿ ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-

í³ñòðàö³¿)».

Голова В. Кличко

Про утворення робочої групи з питань реставрації 
із пристосуванням для сучасного використання велотреку 

на вул. Богдана Хмельницького, 58 та благоустроєм території 
у межах вулиць Богдана Хмельницького, 

Михайла Коцюбинського та В’ячеслава Липинського 
у Шевченківському районі міста Києва

Розпорядження № 994 від 12 жовтня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра(

їні», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 1 1 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших до(
поміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»,
від 17 грудня 2015 року № 1214 «Про реставрацію із пристосуванням для сучасного використання велотреку на
вул. Богдана Хмельницького, 58 та благоустроєм території у межах вулиць Богдана Хмельницького, Михай(
ла Коцюбинського та В’ячеслава Липинського у Шевченківському районі міста Києва» та протоколу доручень
№ 11, напрацьованих під час наради у Київського міського голови щодо реставрації з пристосуванням споруд
велотреку з благоустроєм прилеглої території в межах вулиць Богдана Хмельницького, Михайла Коцюбин(
ського та В’ячеслава Липинського 19 лютого 2016 року, з метою визначення конкретних перспектив розвитку
Київського велотреку:

1. Óòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç ïèòàíü ðåñòàâðà-

ö³¿ ³ç ïðèñòîñóâàííÿì äëÿ ñó÷àñíîãî âèêîðèñ-

òàííÿ âåëîòðåêó íà âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêî-

ãî, 58 òà áëàãîóñòðîºì òåðèòîð³¿ ó ìåæàõ âó-

ëèöü Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, Ìèõàéëà Êîöþ-

áèíñüêîãî òà Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà òà çàòâåðäè-

òè ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ðîáî÷ó ãðóïó ç

ïèòàíü ðåñòàâðàö³¿ ³ç ïðèñòîñóâàííÿì äëÿ ñó-

÷àñíîãî âèêîðèñòàííÿ âåëîòðåêó íà âóë. Áîã-

äàíà Õìåëüíèöüêîãî, 58 òà áëàãîóñòðîºì òåðè-

òîð³¿ ó ìåæàõ âóëèöü Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,

Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî òà Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèí-

ñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà,

ùî äîäàºòüñÿ.

3. Îðãàí³çàö³éíå, ³íôîðìàö³éíå, ìàòåð³àëü-

íî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿

ãðóïè çä³éñíþº Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ

òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î. Â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

12.10.2016 ¹ 994

Склад
робочої групи з питань реставрації із пристосуванням 

для сучасного використання велотреку на вул. Богдана Хмельницького, 58
та благоустроєм території у межах вулиць Богдана Хмельницького, 

Михайла Коцюбинського та В’ячеслава Липинського 
у Шевченківському районі міста Києва

Ñïàñèáêî Îëåêñàíäð Âàëåð³éîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè

Ï³âíºâ Äåíèñ Ñåðã³éîâè÷ äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷î-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêèé öåíòð ðîçâèò-

êó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà», çàñòóïíèê ãîëîâè ðîáî-

÷î¿ ãðóïè

Äåíèñåíêî Âàäèì Àíäð³éîâè÷ êîîðäèíàòîð àñîö³àö³¿ ç íàö³îíàëüíî¿ ðîáîòè, ãðî-

ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Àñîö³àö³ÿ âåëîñèïåäèñò³â Êè-

ºâà», ñåêðåòàð ðîáî÷î¿ ãðóïè

×ëåíè ðîáî÷î¿ ãðóïè:

Àæåãàíîâ ²ãîð Ãåîðã³éîâè÷ çàñòóïíèê Ãîëîâè Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â ô³çè÷-

íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó (çà çãîäîþ)

Áàëèöüêà Îëüãà Ñòàí³ñëàâ³âíà äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Âîãíèê Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷ ÷ëåí ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Àñîö³àö³ÿ âåëîñèïå-

äèñò³â Êèºâà» (çà çãîäîþ)

Ãàðÿãà Îëåã Îëåêñàíäðîâè÷ ãîëîâà Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ãîðîä³ëîâ ªâãåí Âîëîäèìèðîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà êîìó-

íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

ì³í³ñòðàö³¿) «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ»

Ãðóç Ãåííàä³é Ìèêîëàéîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ðîçâèòêó òà çì³ñòó

³íôðàñòðóêòóðè îñâ³òè Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íà-

óêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Äâîðí³êîâ Â³êòîð Ìåòàëîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ëåïÿâêî Áîãäàí Ñåðã³éîâè÷ Ãîëîâà ðàäè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Àñîö³àö³ÿ âå-

ëîñèïåäèñò³â Êèºâà» (çà çãîäîþ)

Ìåëüíèê Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ ÷ëåí ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ñîþç âåëîñèïåäèñ-

ò³â Óêðà¿íè»

Øìóëÿð Îëåã Âàñèëüîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

òðàö³¿)

Ïèëèï÷óê Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) «Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ»

Ïðèãóíîâ Îëåêñàíäð Äìèòðîâè÷ ãîëîâà Ïðåçèä³¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ñîþç âå-

ëîñèïåäèñò³â Óêðà¿íè» (çà çãîäîþ)

Íåïîï Âÿ÷åñëàâ ²âàíîâè÷ äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷î-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ»

Îñàä÷èé Â³êòîð Ïåòðîâè÷ ïðåäñòàâíèê Ôåäåðàö³¿ âåëîñïîðòó Óêðà¿íè, çà-

ñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Ñåìåíîâà Êñåí³ÿ Âîëîäèìèð³âíà ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïèòàíü âåëî-

³íôðàñòðóêòóðè (çà çãîäîþ)

Òðîôèìîâ Îëåêñ³é Ñòàí³ñëàâîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê

óïðàâë³ííÿ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó

îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Øóëÿð Àíäð³é Ðîñòèñëàâîâè÷ åêñïåðò ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Óðáàí Êóðàòîðè»,

àðõ³òåêòîð, îðãàí³çàòîð çìàãàíü íà òðåêó (çà çãîäîþ)

Ìèðîøí³÷åíêî Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷ ðàäíèê çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ßöþê ²ãîð Ïåòðîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Ñïîðòèâ-

íèé êîìïëåêñ»

Керівник апарату 
В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

12.2016 ¹ 994

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань реставрації із пристосуванням 

для сучасного використання велотреку на вул. Богдана Хмельницького, 58
та благоустроєм території у межах вулиць Богдана Хмельницького, 

Михайла Коцюбинського та В’ячеслава Липинського 
у Шевченківському районі міста Києва

1. Ðîáî÷à ãðóïà ç ïèòàíü ðåñòàâðàö³¿ ³ç ïðèñòîñóâàííÿì äëÿ ñó÷àñíîãî âèêîðèñòàííÿ âåëîòðå-

êó íà âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 58 òà áëàãîóñòðîºì òåðèòîð³¿ ó ìåæàõ âóëèöü Áîãäàíà Õìåëü-

íèöüêîãî, Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî òà Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà

Êèºâà (äàë³ — ðîáî÷à ãðóïà) º ïîñò³éíî ä³þ÷èì îðãàíîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÿêèé óòâîðþºòüñÿ íèì äëÿ ñïðèÿííÿ çä³éñíåííþ

ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ç ïèòàíü ðåñòàâðàö³¿ ³ç ïðèñòîñóâàííÿì äëÿ ñó÷àñíîãî âèêîðèñòàííÿ âåëî-

òðåêó íà âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 58 òà áëàãîóñòðîºì òåðèòîð³¿ ó ìåæàõ âóëèöü Áîãäàíà

Õìåëüíèöüêîãî, Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî òà Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³

ì³ñòà Êèºâà.

2. Ðîáî÷à ãðóïà ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè ì³-

í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòà-

ìè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ öèì Ïî-

ëîæåííÿì.

3. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ðîáî÷î¿ ãðóïè º:

çàáåçïå÷åííÿ êîîðäèíàö³¿ ä³é ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â òîìó ÷èñë³ òåðèòîð³àëüíèõ

ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðè-

ºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî ðåñòàâðàö³¿ ³ç ïðèñòîñóâàííÿì äëÿ

ñó÷àñíîãî âèêîðèñòàííÿ âåëîòðåêó íà âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 58 òà áëàãîóñòðîºì òåðèòî-

ð³¿ ó ìåæàõ âóëèöü Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî òà Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêî-

ãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà;
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ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ïðîáëåìíèõ ïèòàíü, ùî âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ïîâíîâàæåíü âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî ðåñòàâ-

ðàö³¿ ³ç ïðèñòîñóâàííÿì äëÿ ñó÷àñíîãî âèêîðèñòàííÿ âåëîòðåêó íà âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,

58 òà áëàãîóñòðîºì òåðèòîð³¿ ó ìåæàõ âóëèöü Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî

òà Âÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà;

ï³äãîòîâêà ïðîïîçèö³é êåð³âíèöòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â, ìåõàí³çìó òà ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïèòàíü,

ùî âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ïîâíîâàæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî ðåñòàâðàö³¿ ³ç ïðèñòîñóâàííÿì äëÿ ñó÷àñíîãî âèêîðèñòàí-

íÿ âåëîòðåêó íà âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 58 òà áëàãîóñòðîºì òåðèòîð³¿ ó ìåæàõ âóëèöü Áîã-

äàíà Õìåëüíèöüêîãî, Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî òà Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà;

çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè;

âèêîíàííÿ ³íøèõ çàâäàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

4. Ðîáî÷à ãðóïà â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü:

1) ïðîâîäèòü àíàë³ç ñòàíó ñïðàâ òà ïðè÷èí âèíèêíåííÿ ïðîáëåì ó ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ ïîâíîâà-

æåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùî-

äî ðåñòàâðàö³¿ ³ç ïðèñòîñóâàííÿì äëÿ ñó÷àñíîãî âèêîðèñòàííÿ âåëîòðåêó íà âóë. Áîãäàíà Õìåëü-

íèöüêîãî, 58 òà áëàãîóñòðîºì òåðèòîð³¿ ó ìåæàõ âóëèöü Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, Ìèõàéëà Êîöþ-

áèíñüêîãî òà Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà;

2) âèâ÷àº ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî ¿¿ êîìïå-

òåíö³¿;

3) ïðîâîäèòü ìîí³òîðèíã ñòàíó âèêîíàííÿ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ïîêëàäåíèõ íà íèõ çàâäàíü;

4) áåðå ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ (îïðàöþâàíí³) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-

ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî ¿¿ êîìïåòåíö³¿;

5) ïîäàº êåð³âíèöòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) ðîçðîáëåí³ çà ðåçóëüòàòàìè ñâîº¿ ðîáîòè ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿.

5. Ðîáî÷à ãðóïà ìàº ïðàâî:

1) îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â òîìó ÷èñë³

òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ òà

¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè òà ³íø³ ìàòåð³àëè, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ

íà íå¿ çàâäàíü;

2) çàëó÷àòè äî ó÷àñò³ ó ñâî¿é ðîáîò³ ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â òîìó ÷èñ-

ë³ òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é (çà ïîãîäæåííÿì ³ç ¿õí³ìè êåð³âíè-

êàìè), à òàêîæ ³íøèõ îñ³á (çà çãîäîþ), äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî ¿¿ êîìïåòåíö³¿;

3) óòâîðþâàòè ó ðàç³ ïîòðåáè äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü ïîñò³éí³ àáî òèì÷àñî-

â³ ðîáî÷³ ãðóïè;

4) îðãàí³çîâóâàòè ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³é, ñåì³íàð³â, íàðàä òà ³íøèõ çàõîä³â.

6. Ðîáî÷à ãðóïà ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü âçàºìîä³º ç ì³ñöåâèìè îðãàíà-

ìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â òîìó ÷èñë³ òåðèòîð³àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ-

÷î¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè.

7. Ïîñàäîâèé/ïåðñîíàëüíèé ñêëàä ðîáî÷î¿ ãðóïè çàòâåðäæóºòüñÿ ð³øåííÿì ïðî óòâîðåííÿ ðî-

áî÷î¿ ãðóïè.

8. Ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè çä³éñíþº çàãàëüíå êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ ðîáî÷î¿ ãðóïè, âèçíà÷àº ïî-

ðÿäîê ¿¿ ðîáîòè, ãîëîâóº íà çàñ³äàííÿõ, ïðåäñòàâëÿº ðîáî÷ó ãðóïó ó â³äíîñèíàõ ³ç îðãàíàìè äåð-

æàâíî¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³-

ÿìè.

Çàñòóïíèê/çàñòóïíèêè ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè âèêîíóº/âèêîíóþòü ïîâíîâàæåííÿ ãîëîâè ðîáî-

÷î¿ ãðóïè ó ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³.

9. Ñåêðåòàð ðîáî÷î¿ ãðóïè:

ñêëèêàº çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè çàñ³äàííÿ;

çàáåçïå÷óº âåäåííÿ ïðîòîêîë³â çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè;

çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ãðóïè (â òîìó ÷èñë³ âåäåííÿ ä³ëîâîäñòâà), ï³äãîòîâ-

êó ïîðÿäêó äåííîãî òà ìàòåð³àë³â äî ¿¿ çàñ³äàíü ç óðàõóâàííÿì ïðîïîçèö³é ÷ëåí³â ðîáî÷î¿ ãðóïè;

çä³éñíþº ìîí³òîðèíã ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ð³øåíü ðîáî÷î¿ ãðóïè, ðåãóëÿðíî ³íôîðìóº ãîëîâó ðîáî-

÷î¿ ãðóïè òà ³íøèõ ÷ëåí³â ðîáî÷î¿ ãðóïè ç öèõ ïèòàíü;

âèêîíóº â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ äîðó÷åííÿ ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè.

10. Ôîðìîþ ðîáîòè ðîáî÷î¿ ãðóïè º çàñ³äàííÿ, ùî ñêëèêàþòüñÿ ãîëîâîþ ðîáî÷î¿ ãðóïè â ì³ðó

ïîòðåáè.

Çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ââàæàºòüñÿ ïðàâîìîæíèì, ÿêùî íà íüîìó ïðèñóòí³ á³ëüø ÿê ïîëîâè-

íà ¿¿ ÷ëåí³â.

11. Íà ñâî¿õ çàñ³äàííÿõ ðîáî÷à ãðóïà ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ç ïèòàíü, ùî íàëå-

æàòü äî ¿¿ êîìïåòåíö³¿.

Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ââàæàþòüñÿ ñõâàëåíèìè, ÿêùî çà íèõ ïðîãîëîñóâàëî á³ëüø ÿê ïî-

ëîâèíà ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàíí³ ÷ëåí³â ðîáî÷î¿ ãðóïè. Ó ðàç³ ð³âíîãî ðîçïîä³ëó ãîëîñ³â âèð³øàëü-

íèì º ãîëîñ ãîëîâóþ÷îãî íà çàñ³äàíí³.

Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ô³êñóþòüñÿ ó ïðîòîêîë³ çàñ³äàííÿ, ÿêèé ï³äïèñóºòüñÿ ãîëîâóþ÷èì

íà çàñ³äàíí³ òà ñåêðåòàðåì ³ íàäñèëàºòüñÿ óñ³ì ÷ëåíàì ðîáî÷î¿ ãðóïè, çà³íòåðåñîâàíèì îðãàíàì,

ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì, ³íøèì îñîáàì.

×ëåí ðîáî÷î¿ ãðóïè, ÿêèé íå ï³äòðèìóº ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿, ìîæå âèêëàñòè ó ïèñüìî-

â³é ôîðì³ ñâîþ îêðåìó äóìêó, ùî äîäàºòüñÿ äî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ.

12. Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ìîæóòü ðåàë³çîâóâàòèñÿ øëÿõîì âèäàííÿ â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

13. Ðîáî÷à ãðóïà ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ó ðîáîò³ áëàíê ³ç ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì.

14. Îðãàí³çàö³éíå, ³íôîðìàö³éíå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ãðó-

ïè çä³éñíþº Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про переоформлення ліцензії, 
виданої приватному підприємству «Матусина школа»

Розпорядження № 995 від 12 жовтня 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 507988

ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àí-

íÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó), âèäàíó ïðèâàòíîìó

ï³äïðèºìñòâó «Ìàòóñèíà øêîëà» (³äåíòèô³êà-

ö³éíèé êîä  32108086, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04211

ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ëàéîøà Ãàâðî, áóäèíîê 9-ª), íà

ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëü-

íîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ðîçâèòîê ä³òåé

äîøê³ëüíîãî â³êó).

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÃ ¹ 507988 ó ñôåð³ äî-

øê³ëüíî¿ îñâ³òè (âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ä³òåé äî-

øê³ëüíîãî â³êó), âèäàíó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó «Ìàòóñèíà øêîëà», 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 встановлення меморіальної дошки 
на честь Євгена Коновальця

Розпорядження № 996 від 12 жовтня 2016 року
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 276(р «Про утворення

Організаційного комітету та затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 125(річчя від дня на(
родження Євгена Коновальця», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь(
кої державної адміністрації) від 28 квітня 2014 року № 516 «Про деякі питання встановлення пам’ятних зна(
ків в місті Києві», а також враховуючи протокол засідання Комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в
місті Києві від 28 липня 2016 року № 9, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Âñòàíîâèòè ìåìîð³àëüíó äîøêó íà ÷åñòü

ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ íà ôàñàä³ áóä³âë³ çà àäðå-

ñîþ: âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 24.

2. Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè âèãîòîâëåí-

íÿ òà âñòàíîâëåííÿ ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè íà ÷åñòü

ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ çã³äíî ç åñê³çàìè, íàäàíè-

ìè Óêðà¿íñüêèì ³íñòèòóòîì íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿ-

ò³, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ éîìó çà êî-

äîì ÒÊÂÊ 150201 «Çáåðåæåííÿ, ðîçâèòîê, ðå-

êîíñòðóêö³ÿ òà ðåñòàâðàö³ÿ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà

êóëüòóðè».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада парафія Різдва Пресвятої Владичиці 

нашої Богородиці і Вседіви Марії Київської єпархії 
Української Автокефальної Православної Церкви 

в Шевченківському районі м. Києва»
Розпорядження № 997 від 12 жовтня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву
громадян від 09 серпня 2016 року та протокол загальних зборів віруючих громадян релігійної організації «Ре(
лігійна громада парафія Різдва Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Вседіви Марії Київської єпархії Укра(
їнської Автокефальної Православної Церкви в Шевченківському районі м. Києва» від 09 липня 2016 року № 1:

Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿

«Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà ïàðàô³ÿ Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿

Âëàäè÷èö³ íàøî¿ Áîãîðîäèö³ ³ Âñåä³âè Ìàð³¿ Êè-

¿âñüêî¿ ºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Àâòîêåôàëüíî¿ Ïðà-

âîñëàâíî¿ Öåðêâè â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà», ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про визначення замовника будівництва об’єктів 
у Дарницькому районі

Розпорядження № 998 від 12 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження виконав(

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 201 1 року № 121
«Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», з метою по(
кращення умов проживання мешканців на території приватної забудови мікрорайонів Червоний Хутір та
Бортничі у Дарницькому районі, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Âèçíà÷èòè Äàðíèöüêó ðàéîííó â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ çàìîâíèêîì áóä³â-

íèöòâà îá’ºêò³â:

— «Âîäîïîíèæåííÿ òåðèòîð³¿ ïðèâàòíî¿ çà-

áóäîâè ìêð. ×åðâîíèé Õóò³ð»;

— «Áóä³âíèöòâî äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ íà âóë.

ª. Õàð÷åíêî (Ëåí³íà), âóë. Ïðîìèñëîâà, ìêð.

Áîðòíè÷³».

— Ðåêîíñòðóêö³ÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè

¹ 305 íà âóë. ª. Õàð÷åíêî, 53 (Ëåí³íà,53) ìêð.

Áîðòíè÷³».

2. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿:

2.1. Çàáåçïå÷èòè âèð³øåííÿ çåìåëüíî-ïðàâî-

âèõ ïèòàíü ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.2. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ

îá’ºêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

2.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó òà çàòâåðäæåííÿ

ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó âñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. Ãåíåðàëüí³ ïðîåêòí³ òà ï³äðÿäí³ áóä³âåëü-

í³ îðãàí³çàö³¿ âèçíà÷èòè â³äïîâ³äíî äî âèìîã çà-

êîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

2.5. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áó-

ä³âåëüíèõ ðîá³ò.

2.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò îáîâ’ÿçêîâî ïå-

ðåäáà÷àòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì

ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè

ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

2.7. Ïîäàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî Äå-

ïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ îá’ºêò³â, çàçíà÷å-

íèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîåê-

ò³â Ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèò-

êó ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

2.8. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ îá’ºê-

ò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,

ó 2016 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñü â ìåæàõ ïîêàç-

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê.

2.9. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ

ðîá³ò òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêò³â â åêñïëóàòàö³þ ìàé-

íî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðàõîâóºòüñÿ äî

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

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
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Про схвалення проекту рішення 
Київської міської ради 

«Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 22 грудня 2015 року № 61/61 

«Про бюджет міста Києва на 2016 рік»
Розпорядження № 986 від 11 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», стат'
ті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.�Схвалити�проет�рішення�Київсьої�місьої�ради�«Про

внесення�змін�до�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�22

�р�дня�2015�ро��№ 61/61�«Про�бюджет�міста�Києва�на

2016�рі»,�що�додається.

2.�Департамент��фінансів�вионавчо�о�ор�ан��Київ-

сьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�подати�на�роз�ляд�та�затвердження�Київсьої�місь-

ої�ради�проет�рішення�«Про�внесення�змін�до�рішен-

ня�Київсьої�місьої�ради�від�22��р�дня�2015�ро��№ 61/61

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2016�рі».

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпорядження�за-

лишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

Про затвердження змін 
до Регламенту виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1016 від 13 жовтня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», Типового регла'

менту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263:

Затвердити�зміни�до�Ре�ламент��вионавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністра-

ції),�затверджено�о�розпорядженням�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�від�08�жовтня�2013�ро��№ 1810,�що�додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

13.10.2016�№�1016

Зміни до Регламенту
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 
затвердженого розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 08 жовтня 2013 року № 1810

Глав��8�Розділ��VII�Ре�ламент��після�п�нт��8.7�доповнити�новим�п�нтом�8.8�тао�о�зміст�:

«8.8.�Проети�розпоряджень�щодо�б�дівництва�(проладання),�ремонт�,�реонстр�ції�(переладання),�прийнят-

тя-передачі�інженерних�мереж�(елетро-,�тепло-,�водо-,��азопостачання,�водовідведення)�та�щодо�б�дівництва,

ремонт�,�реонстр�ції,�прийняття-передачі�об’єтів�інженерної�інфрастр�т�ри�(насосних�станцій,�теплових�п�н-

тів,�трансформаторних�підстанцій,�бойлерних,�отелень,�розподільчих�п�нтів,�обладнання�тощо)�підля�ають�обо-

в’язовом��по�одженню�із�заст�пниом��олови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації�з�питань�житлово-ом�наль-

но�о��осподарства�та�бла�о�строю.»

У�зв’яз��з�цим�п�нт�8.8�вважати�п�нтом�8.9.

Керівник апарату В. Бондаренко

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíîãî ìóçåþ "Êè¿âñüêà
ôîðòåöÿ".

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè
ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ,
äîñâ³ä ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³
íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³,
÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³
ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó
÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîííî¿
ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³;
êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà
ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè
ïðîãðàì ðîçâèòêó â³äïîâ³äíîãî çàêëàäó êóëüòóðè íà îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, áóëüâ. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 3.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.

Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 21 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî êóëüòóðó"Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè
ïðèéìàº ïðîïîçèö³¿ â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ êóëüòóðè â³äïîâ³äíîãî
ôóíêö³îíàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ ùîäî êàíäèäàò³â äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, òóðèçìó òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè:

- Äèðåêòîð ïî÷àòêîâîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî ìèñòåöüêîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó "Êè¿âñüêà

äèòÿ÷à õóäîæíÿ øêîëà ¹ 7".

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: ïîâíà âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³
êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, äîñêîíàëå âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, çíàííÿ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ êåð³âíèêà: Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çàêîí³â Óêðà¿íè "Ïðî êóëüòóðó",
"Ïðî ïîçàøê³ëüíó îñâ³òó", Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè, ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ìèñòåöüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

Îñîáè, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü ó â³äáîð³, ïîäàþòü íà ðîçãëÿä êîì³ñ³¿ äîêóìåíòè: çàÿâà
ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ
(íàïèñàíà âëàñíîðó÷); êîï³ÿ äîêóìåíòà, ÿêèé ïîñâ³ä÷óº îñîáó; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó
îñâ³òó ç äîäàòêàìè; ìîòèâàö³éíèé ëèñò òà äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè (ó äîâ³ëüí³é ôîðì³).

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêò êîíöåïö³¿
ä³ÿëüíîñò³ òà ðîçâèòêó Êè¿âñüêî¿ äèòÿ÷î¿ õóäîæíüî¿ øêîëè ¹ 7 íà îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â. Îñîáà
ìîæå íàäàòè ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³, íà ¿¿ äóìêó, ï³äòâåðäæóþòü ¿¿ ïðîôåñ³éí³ ÷è ìîðàëüí³
ÿêîñò³.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30-òè äí³â ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: 01030,
ì. Êè¿â, áóëüâ. Ò. Øåâ÷åíêà, áóä. 26/4, êàá. 403. Äîâ³äêè çà òåë.: 235-50-89, 235-31-86.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷

- êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè
¹ 4" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ùî ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 18-À:

1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 21-Ã, çàãàëüíà ïëîùà — 16,15 êâ.ì, 4 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ
çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè (áåç ÏÄÂ)

- 262 400,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè — 8%, ñòàðòîâà ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ)
-1 749,33 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà
îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó
íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè
ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ òà éîãî
àäðåñà — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà", âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15:

1) âóë. Ì³ëþòåíêà, 22, çàãàëüíà ïëîùà — 93,30 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè —
1 500 000,00 ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
òà ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè, ñòàâêè îðåíäíî¿ ïëàòè — 1 òà 8%, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì —
93,81 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 8752,68 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà
îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó
íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè
ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 20,00 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ãîñïîäàð÷îãî
áëîêó íà âóë. Ðåâóöüêîãî, 13-Á, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè
364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà òà îðåíäíà ïëàòà ñòàíîâëÿòü 1,00 ãðí íà ð³ê áåç ÏÄÂ. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè
ñòàíîì íà 31.07.2016 ñòàíîâèòü 52 569,44 ãðí.

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 26,20 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó íàï³âï³äâàëüíîìó íåæèòëîâîìó
ïðèì³ùåíí³ íà âóë. Íîâîäàðíèöüê³é, 4, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà
ñòàâêà íà ïëîùó 20,00 êâ. ì ñòàíîâèòü 1%, òà íà ïëîùó 6,20 êâ. ì — 4% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü
îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.06.2016 ñòàíîâèòü 243 500,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 346,97
ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà" (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11,
êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Êîðóê ²âàí Ïåòðîâè÷, îñòàííº â³äîìå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ:

Ðîñ³éñüêà, 11, êâ. 5, âèêëèêàºòüñÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Äàðíèöüêèì ðàéîííèì ñóäîì
ì. Êèºâà â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 22 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó îá 11.00 ó öèâ³ëüí³é
ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ÒÎÂ "ÎÒÏ Ôàêòîðèíã Óêðà¿íà" äî Êîðóêà ²âàíà Ïåòðîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Ëåîíòþê Ë. Ê. â ïðèì³ùåíí³
Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: 02099, ì. Êè¿â, âóë. Ñåâàñòîïîëüñüêà, 14,
êàá. 4, çàë. 5.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà çà éîãî â³äñóòíîñò³
ç óðàõóâàííÿì íàÿâíèõ ó ñïðàâ³ äîêàç³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Âòðà÷åíèé äèïëîì Êè¿âñüêîãî îðäåíà Ëåí³íà äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, ñåð³ÿ Â-² ¹ 625856 â³ä 25 ÷åðâíÿ 1977 ðîêó íà ³ì'ÿ

Îêðîï³ð³äçå Ëàâðåíò³ÿ Ìèõàéëîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, êàòåãîð³ÿ 1,
ñåð³ÿ À, ¹ 137537 òà âêëàäêó ¹ 663686 íà ³ì’ÿ Ðîä³íà Â³êòîðà Ñåðã³éîâè÷à ââàæàòè
íåä³éñíèìè.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

** Àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà çà 3 ì³ñÿö³ îðåíäè

Ðåêîìåíäîâàíèé òåðì³í îðåíäè — äî ïî÷àòêó ïðè-
âàòèçàö³¿, àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðå-
ìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêó-
ìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ
äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çà-
êîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
— îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïî-

çèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
— äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïî-

äàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèç-
íà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

— â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà
çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîç-
ì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿
îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì,í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àé-
íî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàé-
íà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

— ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
— â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóò-

ðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
— ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,

íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
— àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
— åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàí-

ñîóòðèìóâà÷à);
— â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìó-

âà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà
óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³
ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàí-

íþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáó-
äèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³â-
ë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëó-
ãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

— óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-
åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðè-
ìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³; ï³äòðèìàííÿ íà-
ëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó
îá'ºêòà îðåíäè:

— ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàí-
íÿ, çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
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 ïðåä-

ñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
— êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
— áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðè-

äè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé
íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³-

çè÷íèìè îñîáàìè:
— êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì

÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
— çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçîâèé âè-

òÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà
ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëü-
øå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

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

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíä-
íî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ
êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ
ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

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

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì
êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó çà-
ïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 11.11.2016 çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 522 î 14.30. Äîêóìåí-
òè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì
ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà
êîíêóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ
ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì
íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà,
ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó
êîíêóðñ³ — 07.11.2016 (êàá. 510). Îòðèìàòè äîäàòêî-
âó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.
Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77,
202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî
18.00; â ïò.— ç 9.00 äî 16.45.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÙÎÄÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÎÐÅÍÄÈ ÇÀÇÍÀ×ÅÍÈÕ ÎÁ'ªÊÒ²Â (ÏÎÇÈ-
Ö²¯ 5-6), ÎÏÓÁË²ÊÎÂÀÍÅ Ó ÃÀÇÅÒ² "ÕÐÅÙÀÒÈÊ" Â²Ä
19.10.2016 ¹ 111 (4881) ÂÂÀÆÀÒÈ ÍÅÄ²ÉÑÍÈÌ
Ó ÇÂ'ßÇÊÓ Ç ÒÅÕÍ²×ÍÎÞ ÏÎÌÈËÊÎÞ.

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè Ðåêâ³çèòè 
(áàëàíñîóòðèìóâà÷à)
äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè
Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

(áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" (òåë. 234-23-24)

1
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 194,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: 

âóë. Ôðîë³âñüêà, 1/6 ë³ò. À’ (1-3 ïîâåðõè)

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 50 135,83 150 407,49**

ð/ð 2600230946101
ó öåíòðàëüíîìó â³ää³-

ëåíí³ ì. Êèºâà ÏÀÒ
"Áàíê êðåäèò Äí³ïðî"

ÌÔÎ: 305749 
ªÄÐÏÎÓ: 03366500

2
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 155,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: 

âóë. Ôðîë³âñüêà, 1/6 ë³ò. À’ (1-2 ïîâåðõè)

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 43 858,33 131 574,99**
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 50364

21 æîâòíÿ 2016 ð.
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Ì²ÑÒÎ

ßÊ Â²ÄÎÌÎ, Ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó
ì. Êèºâà äî 2025 ðîêó áóëà çàòâåð-
äæåíà ï’ÿòü ðîê³â òîìó. Âàæëèâèé
äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà äîêó-
ìåíò ìàº íà ìåò³ âèð³øèòè íà-
ñòóïí³ êëþ÷îâ³ çàâäàííÿ: ñóòòºâå

ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ êèÿí,
àêòèâíå çðîñòàííÿ åêîíîì³êè ì³ñ-
òà, çáåðåæåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ òà àð-
õ³òåêòóðíî¿ ñàìîáóòíîñò³ Êèºâà.

Â Ñòðàòåã³¿ âèçíà÷åí³ îñíîâí³
íàïðÿìêè ðîçâèòêó. Çîêðåìà çá³ëü-

øåííÿ åêîíîì³÷íîãî äîáðîáóòó
(âàëîâîãî ðåã³îíàëüíîãî ïðîäóê-
òó íà äóøó íàñåëåííÿ) ì³ñòà ó 2 ðà-
çè äî 2025 ðîêó, ñóòòºâå ïîêðàùåí-
íÿ êîìôîðòó æèòòÿ ìåøêàíö³â çà
îñíîâíèìè ïîêàçíèêàìè (ïîë³ï-
øåííÿ ³íäåêñó êîìôîðòó æèòòÿ â
1,8 ðàçó).

Ñåðåä ãîëîâíèõ åëåìåíò³â Ñòðà-
òåã³¿ òðåáà â³äçíà÷èòè «ÇÅËÅÍÅ ÒÀ
ÇÁÀËÀÍÑÎÂÀÍÅ Ì²ÑÒÎ»,ÿêèì ïå-
ðåäáà÷åíî: ì³í³ì³çàö³þ âïëèâó ðîç-
áóäîâè ì³ñòà íà óí³êàëüíó åêîñèñ-
òåìó Êèºâà, çáåðåæåííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü, æîðñòêå äîòðèìàííÿ
ðîçâèòêó ñòîëèö³ â³äïîâ³äíî äî ïëà-
íó (çîêðåìà äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó òåðèòîð³àëüíîãî ðîçâèòêó òà ô³-
íàíñîâîãî ïëàíó — áþäæåòó), äå-
öåíòðàë³çàö³ÿ àêòèâíîñò³ ì³ñòà —
ñòâîðåííÿ ê³ëüêîõ íîâèõ öåíòð³â
(ä³ëîâèõ, àäì³í³ñòðàòèâíèõ, åêîëî-
ã³÷íî-ðåêðåàö³éíèõ òîùî), çáàëàí-
ñîâàíå çðîñòàííÿ àãëîìåðàö³¿ (ì³ñ-
òî-îáëàñòü) —êîîðäèíàö³ÿ ðîçâèò-
êó åêîíîì³êè, ³íôðàñòðóêòóðè, ñó-
ì³æíèõ òåðèòîð³é òîùî �

ÙÎÐ²×ÍÎ â ñâ³ò³ ä³àãíîñòóºòüñÿ áëèçüêî ì³ëüéîíà
íîâèõ âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ íà ðàê ìîëî÷íî¿ çà-
ëîçè òà ìàéæå 14000 ç íèõ — â Óêðà¿í³. Â íàø³é äåð-
æàâ³ êîæí³ 35 õâèëèí îäí³é æ³íö³ ñòàâëÿòü òàêèé
ä³àãíîç, ³ ùîãîäèíè îäíà ïàö³ºíòêà ïîìèðàº â³ä ö³º¿
õâîðîáè. Êîæíà æ³íêà, ÿêà çàõâîð³ëà íà ðàê ìîëî÷-
íî¿ çàëîçè, âòðà÷àº 17-18 ðîê³â æèòòÿ, á³ëüøå 30%
õâîðèõ çíàõîäÿòüñÿ ó â³ö³ 30-54 ðîê³â.

Â Êèºâ³ öåé íåäóã ïðîäîâæóº çàéìàòè ïåðøå ì³ñ-
öå ñåðåä îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü ñåðåä æ³íîê. Òî-
ð³ê òàêèé ä³àãíîç âñòàíîâèëè 1412 æ³íêàì, ç ÿêèõ
77,6% âèÿâëåíî íà ²-II ñòàä³ÿõ. Ñìåðòí³ñòü â³ä ðàêó
ìîëî÷íî¿ çàëîçè çà îñòàíí³ ðîêè ñêëàäàº 30,5 íà 100
òèñ. íàñåëåííÿ.

Çàõîäè, êîòð³ íèí³ òðèâàþòü ó ñòîëèö³, ïðîâî-
äÿòüñÿ ó ðàìêàõ Âñåóêðà¿íñüêîãî äíÿ áîðîòüáè ³ç çà-
õâîðþâàííÿì íà ðàê ìîëî÷íî¿ çàëîçè òà íà âèêî-
íàííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç ìåòîþ àêòèâ³çà-
ö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ïî ïîïåðåäæåííþ âèíèêíåííÿ òà ðîç-
ïîâñþäæåííÿ çàõâîðþâàíîñò³, ùîá ïðèâåðíóòè óâà-
ãó ñóñï³ëüñòâà äî ö³º¿ ïðîáëåìè.

Çîêðåìà íà öüîìó òèæí³ â ì³ñò³ ïðîâåëè êðóãëèé
ñò³ë ³ ëåêö³þ «Ïðîô³ëàêòèêà òà ðàííÿ ä³àãíîñòèêà
ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëîçè — çàïîðóêà æ³íî÷îãî çäîðîâ’ÿ»,
Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé â ÊÍÏ ÊÄÖ Ïå÷åðñüêîãî ðàéî-
íó òà â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó êë³í³÷íîìó îíêîëîã³÷-
íîìó öåíòð³. Ñüîãîäí³ â³äáóäåòüñÿ ëåêö³ÿ «Ïðîô³-
ëàêòèêà òà ðàííÿ ä³àãíîñòèêà ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëî-
çè» äëÿ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â íà áàç³ ÊÍÏ ÊÄÖ Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ðàéîíó (10.30 — 12.30), à çàâòðà — Äåíü
â³äêðèòèõ äâåðåé â ÊÍÏ ÊÄÖ ñòîëè÷íèõ ðàéîí³â äëÿ
ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â (10.00 — 15.00) �

Ñòðàòåã³÷íèé êóðñ ðîçâèòêó ñòîëèö³

Çàïîá³ãòè òà ïîïåðåäèòè

ÇÀ ÑËÎÂÀÌÈ íà÷àëüíèêà â³ää³-
ëó ïóáë³÷íèõ òà öèôðîâèõ êîìó-
í³êàö³é Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ
êîìóí³êàö³é ÊÌÄÀ Íàòàë³¿ Õàí-
äîãè,â ðàìêàõ ³íôîðìàö³éíî¿ êàì-
ïàí³¿ «Êè¿â óêðà¿íîìîâíèé» ó ëþ-
òîìó äî Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ð³äíî¿
ìîâè âèéøëà ñåð³ÿ êèøåíüêîâèõ
êàëåíäàð³â «Ãîâîðè ïðàâèëüíî».
Íàðàç³ äî Äíÿ óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíî-
ñò³ òà ìîâè (9 ëèñòîïàäà) Äåïàðòà-
ìåíò ðàçîì ç ÊÏ «Âå÷³ðí³é Êè¿â»
ï³äãîòóâàëè äðóãó ñåð³þ êèøåíü-

êîâèõ êàëåíäàð³â «ßê ïåðåéòè íà
óêðà¿íñüêó ìîâó?» ç ä³ºâèìè ïîðà-
äàìè, ùî äîïîìîæóòü ïîäîëàòè
ìîâíèé áàð’ºð ³ çðîáëÿòü ïåðåõ³ä
íà óêðà¿íñüêó á³ëüø åôåêòèâíèì.

Êàëåíäàð³ âæå ðîç³éøëèñÿ íà-
êëàäîì 20 òèñÿ÷ ïðèì³ðíèê³â. Ïåð-
øèìè âëàñíèêàìè êàëåíäàð³â ñòà-

ëè ó÷í³ øê³ë Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó, ²íñòèòóòó æóðíàë³ñòè-
êè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìå-
í³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà. À îäíó ç
íàéá³ëüøèõ ïàðò³é (5 òèñÿ÷) áó-
ëî â³äïðàâëåíî íàøèì çàõèñ-
íèêàì ó çîíó ÀÒÎ.

«Áóëî áàãàòî ³äåé, àëå ìè çó-
ïèíèëèñÿ íà êàëåíäàðèêàõ. Ãà-
äàþ, íå ïîìèëèëèñÿ. Âîíè çðó÷-
í³, ³íôîðìàòèâí³, ìàþòü ÿñêðà-

âèé äèçàéí»,— ðîçïîâ³â â. î. ãî-
ëîâíîãî ðåäàêòîðà ÊÏ «Âå÷³ðí³é
Êè¿â» Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ.

Óñ³ áàæàþ÷è ìîæóòü áåçêîø-
òîâíî îòðèìàòè êàëåíäàðèêè ó
ñïåö³àë³çîâàíèõ ïóíêòàõ ðîçïîâ-
ñþäæåííÿ àáî â ðåäàêö³¿ ãàçåòè
«Âå÷³ðí³é Êè¿â» �

Êèøåíüêîâ³ êàëåíäàðèêè  
ïîïóëÿðèçóâàòèìóòü óêðà¿íñüêó ìîâó
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