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íîâèíè

Ó ÍÎÂÎÑÒÂÎÐÅÍ²É çåëåí³é çî-
í³ îáëàøòóâàëè äèòÿ÷èé ìàéäàí-
÷èê, çîíó äëÿ â³äïî÷èíêó, à òàêîæ
òåðèòîð³þ äëÿ ïðîãóëÿíîê. «ß é
óÿâèòè íå ìîãëà, ùî íà ì³ñö³ êî-
ëèøíüîãî ñì³òíèêà ìîæå ç’ÿâè-
òèñÿ òàêå ìàëüîâíè÷å ì³ñöå!» —
êàæå ì³ñöåâà æèòåëüêà Ãàëèíà. À
äÿêóâàëè ìåøêàíö³ çà îàçó äåïó-
òàòó Êè¿âðàäè Ñåðã³þ Àðòåìåí-
êó, àäæå ñàìå çà éîãî ï³äòðèìêè
áóëî ðåàë³çîâàíî çàáóäîâó ì³í³-
ïàðêó. Öåé ñêâåð — îäèí ³ç 72 çå-
ëåíèõ çîí, ùî áóäóòü â³äêðèò³ äî
ê³íöÿ ðîêó ï³ñëÿ êàïðåìîíòó òà
ðåêîíñòðóêö³¿.

Øëÿõ äî ñòâîðåííÿ êîìôîðò-
íîãî ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó áóâ äîñèòü
ñêëàäíèì äëÿ éîãî ³í³ö³àòîð³â: ì³ñ-
öåâèõ æèòåë³â, ãðîìàäñüêèõ àêòè-
â³ñò³â òà äåïóòàò³â Êè¿âðàäè â öüî-

ìó îêðóç³. Íåáàéäóæ³ êèÿíè ê³ëü-
êà ðàç³â ïðîâîäèëè àêö³¿ ïðîòåñòó,
ï³ä ÷àñ ÿêèõ ëàìàëè ïàðêàí ³ çó-
ïèíÿëè áóä³âíèöòâî 25-ïîâåðõ³â-
êè, ÿêó ³íâåñòîð ñïëàíóâàâ ñïîðó-
äèòè ìàéæå âïðèòóë äî äèòñàäêà.
Àëå çàâäÿêè äîïîìîç³ ðàéîííî¿ òà
ì³ñüêî¿ âëàäè, ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä»
ìð³¿ ìåøêàíö³â íàâêîëèøí³õ áóäèí-
ê³â ñòàëè ðåàëüí³ñòþ.

Ï³ä ÷àñ ñòâîðåííÿ ñêâåðó áó-
ëî âèñàäæåíî 30 ëèï, 15 êëåí³â,
900 êóù³â á³ðþ÷èíè òà 390 ñàäæàí-
ö³â ñï³ðå¿. Ïðèì³òíî, ùî çíà÷íó
÷àñòèíó çàéìàòèìóòü õâîéí³ ïî-
ðîäè, àáè ì³ñòî çàëèøàëîñÿ çåëå-
íèì ö³ëèé ð³ê.

«Îñîáëèâ³ñòþ íîâî¿ îàçè ñòà-
íóòü òðè äåñÿòêà ïàâëîí³é, àäæå
öå óí³êàëüíå äåðåâî äëÿ Óêðà-
¿íè, ÿêå çà 4 ðîêè âèðîñòàº äî 20

ìåòð³â», — ñòâåðäæóº äèðåêòîð
ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» Ìèõàéëî Íà-
êîíå÷íèé.

Äî ñëîâà, äëÿ ìàëå÷³ â ñêâåð³
ïîáóäóâàëè ñó÷àñíèé äèòÿ÷èé
ìàéäàí÷èê.

«Ãîëîâíå — öå ïîâàãà äî ëþ-
äèíè, äî íàøèõ íàðîäíèõ òðàäè-
ö³é, äî âèòîê³â äóõîâíîñò³, — çà-
çíà÷èâ äåïóòàò Êè¿âðàäè Ñåðã³é
Àðòåìåíêî. — Âë³òêó ÿ âïåðøå
âèñòóïèâ ó ðîë³ ñï³âîðãàí³çàòî-
ðà âåëèêîãî ñâÿòà Òð³éö³. Ìåí³ öå
ñòðàøåííî ñïîäîáàëîñÿ. Îñîáëè-
âî, êîëè áà÷ó ðàä³ñí³ îáëè÷÷ÿ ä³-
òåé. ßê ïðåäñòàâíèê ì³ñüêî¿ âëà-
äè çðîáëþ âñå ìîæëèâå, àáè çáå-
ð³ãàòè íàðîäí³ òðàäèö³¿. ² â îíîâ-
ëåíîìó ïàðêó — òåæ. Öå, îêð³ì
ðåìîíòó äàõ³â, âèä³ëåííÿ ìàòå-
ð³àëüíî¿ äîïîìîãè, ùå é âèð³-
øåííÿ ñîòåíü ³íøèõ ïðîáëåì ìåø-
êàíö³â ì³êðîðàéîíó. Äóõîâíà ñêëà-
äîâà ïîâèííà ñòîÿòè íà ïåðøî-
ìó ì³ñö³. Çà ï³äðàõóíêàìè Êè¿â-
çåëåíáóäó, ñóêóïíà âàðò³ñòü ðî-
á³ò ³ç îáëàøòóâàííÿ ñêâåðó ñòà-
íîâèòü 1,2 ìëí ãðí. Ìè ïëàíóâà-
ëè â³äêðèòè éîãî ùå íàïðèê³íö³
ë³òà. Àëå äîáðå, ùî öå âäàëîñÿ
çðîáèòè õî÷à á âîñåíè. Õî÷ó ïî-
äÿêóâàòè ìåøêàíöÿì, ÿê³ â³äñòîÿ-
ëè öþ òåðèòîð³þ â³ä çàáóäîâè é äî-
ïîìîãëè îáëàøòîâóâàòè çåëåíó
çîíó».

Íà â³äêðèòòÿ ñêâåðó çàâ³òàâ é
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî
Ïàíòåëåºâ,ÿêèé â³ä ³ìåí³ êåð³âíèö-
òâà ì³ñòà ïîäÿêóâàâ óñ³ì, õòî äî-
êëàâ çóñèëü ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ïðî-
åêòó, à ùå ïðèâ³òàâ ìåøêàíö³â
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ç ïîÿâîþ
íîâîãî êóòî÷êó â³äïî÷èíêó.

«Íàéâàæëèâ³øå ïðîõàííÿ äî
âñ³õ: çáåð³ãàéòå âñå öå. Öåé ñêâåð
âàø, ³ â³ä âàñ çàëåæèòü, ÿêèì â³í
áóäå ÷åðåç áàãàòî ðîê³â», — çâåð-
íóâñÿ äî ïðèñóòí³õ Ïåòðî Ïàí-
òåëåºâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, ïðîòÿãîì íà-
ñòóïíèõ òðüîõ òèæí³â ó ñòîëèö³
ùîñóáîòè â³äáóâàòèìóòüñÿ çàãàëü-
íîì³ñüê³ òîëîêè òà àêö³¿ ç ïðèáè-
ðàííÿ, íà ÿê³ ì³ñüêà âëàäà çàïðî-
øóº óñ³õ îõî÷èõ.

«Ó Êèºâ³ ñòàðòóþòü çàãàëüíî-
ì³ñüê³ òîëîêè, ï³ä ÷àñ ÿêèõ ìè ïëà-
íóºìî âèñàäèòè ïîíàä 7000 çåëå-
íèõ íàñàäæåíü, ç ÿêèõ ìàéæå ïî-
ëîâèíà — õâîéí³ òà â³÷íîçåëåí³
ïîðîäè. Öå ðåêîðä äëÿ ì³ñòà, àäæå
í³êîëè ðàí³øå ïðîòÿãîì îñ³ííüî-
ãî ïåð³îäó íå âèñàäæóâàëàñü òà-
êà ê³ëüê³ñòü ðîñëèí, — çàçíà÷èâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.— Çàâäÿ-
êè ëþäÿì, ÿê³ â³äâîþâàëè öþ ä³-
ëÿíêó, çàðàç ìè ìàºìî ÷óäîâèé
ñêâåð. Ïîáëèçó ìàëî çåëåíèõ çîí,
òîìó íîâà îàçà ñòàíå ðîäçèíêîþ
ö³º¿ ì³ñöåâîñò³» �

Ìàëüîâíè÷èé ñêâåð 
çàì³ñòü ñì³òíèêà
� Íîâèé êóòî÷îê â³äïî÷èíêó äíÿìè â³äêðèëè íà ìàñèâ³ Ðàéäóæíèé

Äî ê³íöÿ ðîêó 
ó ñòîëèö³ 
â³äðåìîíòóþòü
84 äîðîãè

Íà 57-ìè ç íèõ ðåìîíò âæå çàâåðøå-

íèé,ùå 27îá’ºêò³â ïðîäîâæóþòüîíîâ-

ëþâàòè, çàÿâèâ ó÷îðà ï³ä ÷àñ ³íñïåê-

ö³¿ ðåìîíòó Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè Êè¿â-

ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Ñüîãîäí³ òðèâàº ðåêîíñòðóêö³ÿ

Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè,ÿêó êàï³òàëüíî ðå-

ìîíòóâàëè âîñòàííº áëèçüêî 30 ðî-

ê³â òîìó.Ìè ñïîä³âàºìîñÿ,ùî ïîãîä-

í³ óìîâè áóäóòü ñïðèÿòëèâèìè, ³ äî

ê³íöÿ ðîêóíàì âäàñòüñÿ çàâåðøèòè ðî-

áîòè íà ä³ëÿíö³ â³ä ïåðåòèíó ç ïðîñ-

ïåêòîì Ïåðåìîãè äî ïîâîðîòó íà

Âèøíåâå,— çàçíà÷èâ ìåð ñòîëèö³.—

Çàãàëîì, íà ïî÷àòêó ðîêó ìè ïëàíó-

âàëè â³äðåìîíòóâàòè ó ñòîëèö³ 42 äî-

ðîãè. Òåïåð æå, çàâäÿêè äîäàòêîâî

çàëó÷åíèì äî áþäæåòó êîøòàì, ìè

ðåêîíñòðóþºìî 84 îá’ºêòè. Íà 57-ìè

ç íèõ âæå ãîòîâå íîâå ïîêðèòòÿ, íà

27-ìè ïðîäîâæóþòüñÿ ðîáîòè».

Â³òàë³é Êëè÷êî äîäàâ,ùî íà áàëàí-

ñ³ ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» ïåðåáóâàº 1667

ê³ëîìåòð³â äîð³ã.«Íà ñüîãîäí³ äîðîæ-

íèêè âæå â³äðåìîíòóâàëè ìàéæå 200

êì ñòîëè÷íèõ àâòîøëÿõ³â.Ìè ðîáèìî

âñå äëÿ òîãî,àáè íå âòðàòèòè äèíàì³-

êó ðîá³ò ³ çàì³íèòè ÿêîìîãà á³ëüøå

äîðîæíîãî ïîêðèòòÿ, àáè ïîêðàùè-

òè ñòàí ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè ó Êèºâ³,

ùîá âîíà â³äïîâ³äàëà ºâðîïåéñüêî-

ìó ð³âíþ. Öüîãî ðîêó ç áþäæåòó ì³ñ-

òà ìè âèä³ëèëè áåçïðåöåäåíòíó ñó-

ìó íà ðåìîíò äîðîæíüî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè — 1,5 ìëðä ãðí. Öå âäâ³÷³ á³ëü-

øå, í³æ òîð³ê, ³ â ø³ñòü ðàç³â á³ëüøå,

í³æ ó 2014-ìó ðîö³», — ï³äêðåñëèâ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

Íàâåñí³ Êè¿â îòðèìàº
ùå 15 ìîäåðí³çîâàíèõ
âàãîí³â ìåòðî

Çàâäÿêè ïë³äí³é ñï³âïðàö³ ç ÿïîí-

ñüêîþ êîìïàí³ºþ ITOCHU ñòîëèöÿ

îòðèìàº ùå 15 ìîäåðí³çîâàíèõ âà-

ãîí³â âæå íàñòóïíî¿ âåñíè.

«ITOCHU — öå ÿïîíñüêèé óí³âåð-

ñàëüíèé òîðãîâèé ä³ì ç³ øòàá-êâàð-

òèðîþ â Òîê³î, ÿêèé âõîäèòü äî «âå-

ëèêî¿ ï’ÿò³ðêè» ÿïîíñüêèõ òîðãîâèõ

äîì³â òà äî 500 íàéá³ëüøèõ êîìïà-

í³é ñâ³òó. Çàâäÿêè ïë³äí³é ñï³âïðà-

ö³ ç òîðãîâèì äîìîì ìè îòðèìàºìî

ùå 15 ìîäåðí³çîâàíèõ âàãîí³â íà-

ñòóïíî¿ âåñíè. Òàêå îíîâëåííÿ äî-

ïîìîæå çåêîíîìèòè 40% åëåêòðî-

åíåðã³¿. Ç íàñòóïíîãî ðîêó ìåòðî

ïëàòèòèìå ó 3,5 ðàçà á³ëüøå çà åëåê-

òðîåíåðã³þ, òîìó òàê³ ïðîåêòè ñòà-

þòü íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíèìè»,—

çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

²ëëÿ Ñàãàéäàê.

Â³í äîäàâ,ùî íà ÷åðç³ ïðîåêò ðå-

êóïåðàö³¿, ÿêèé ïëàíóºòüñÿ ðåàë³çó-

âàòè çà ãðàíò â³ä Îðãàí³çàö³¿ ç ðîç-

ðîáêè íîâèõ åíåðãåòè÷íèõ òà ïðî-

ìèñëîâèõ òåõíîëîã³é ßïîí³¿ (NEDO).

Òàêèé ïîòóæíèé çàõ³ä ç îïòèì³çàö³¿

åíåðãîñïîæèâàííÿ ó ñòîëè÷í³é ï³ä-

çåìö³ äîçâîëèòü åêîíîìèòè 8% óñ³õ

åíåðãîâèòðàò ï³äïðèºìñòâà.
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Ó ñóáîòó íà âóëèö³ Ïåòðà Âåðøèãîðè, ùî ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³, íà ì³ñö³ êîëèøíüîãî ñì³òíèêà çà ó÷àñò³ êåð³âíèöòâà ì³ñòà, ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä», äåïóòàò³â
Êè¿âðàäè òà ãðîìàäñüêîñò³ óðî÷èñòî â³äêðèëè ìàëüîâíè÷èé ñêâåð

Ó ñóáîòó íà âóëèö³ Ïåòðà Âåðøèãîðè, ùî ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³, íà ì³ñö³ êîëèøíüîãî
ñì³òíèêà óðî÷èñòî â³äêðèëè ìàëüîâíè÷èé ñêâåð.
Òóò æèòåë³ Ðàéäóæíîãî ìàñèâó çìîæóòü íå ëèøå
â³äïî÷èâàòè, à é ìèëóâàòèñÿ ð³äê³ñíèìè âèäàìè
ðîñëèí. Îðãàí³çàòîðè âèñàäèëè 30 ëèï, 15 êëåí³â,
900 êóù³â á³ðþ÷èíè òà 390 ñàäæàíö³â ñï³ðå¿.

Îëåêñàíäðà ÊÀÁÀ×ÎÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

на вул. Професора Підвисоцького 
(на території військового містечка № 2) 

у Печерському районі м. Києва товариству 
з обмеженою відповідальністю «БУДСПЕЦСЕРВІС» 

для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового
кварталу з об’єктами соціально3громадського призначення

Рішення Київської міської ради № 94/1098 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статей 9, 7931, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про орен3

ду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких зако3
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 части3
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист товариства
з обмеженою відповідальністю «БУДСПЕЦСЕРВІС» від 24.02.2014 № 261 та технічну документацію із землеуст3
рою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ

19,5520 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:244:0103) íà âóë. Ïðîôåñîðà

Ï³äâèñîöüêîãî (íà òåðèòîð³¿ â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷-

êà ¹ 2) ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òîâàðè-

ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÁÓÄÑÏÅÖ-

ÑÅÐÂ²Ñ» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî êâàðòàëó ç îá’ºêòàìè ñî-

ö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ÷îòèð-

íàäöÿòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïëîùàìè 5,4847 ãà,

2,0182 ãà, 0,2119 ãà, 1,0682 ãà, 1,2690 ãà, 0,3224

ãà, 1,5987 ãà, 6,7476 ãà, 0,5577 ãà, 0,0250 ãà,

0,0509 ãà, 0,0557ãà, 0,0722 ãà òà 0,0698 ãà (êà-

äàñòðîâà ñïðàâà ¹ À-20795).

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 передачу громадянину Шевченку Олексію Васильовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Колоса Сергія, 23е 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 69/1073 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», враховуючи на3
явність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо від3
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Øåâ-

÷åíêó Îëåêñ³þ Âàñèëüîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîëîñà Ñåðã³ÿ, 2-å ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà À-21843).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Øåâ÷åíêó Îëåêñ³þ

Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

ïëîùåþ 0,0818 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:542:0008) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîëîñà Ñåðã³ÿ, 2-å ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Øåâ÷åíêó Îëåêñ³þ Âàñèëüî-

âè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà 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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

25.03.2015 ¹ 3313/0/12/19-15, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 31.12.2015

¹ 19-26-7777.31-9896/20-15.

3.4. 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

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».

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

Про передачу громадянину Лизюку 
Олександру Васильовичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Потоцького Павла, 103а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 71/1075 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», враховуючи на3
явність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо від3
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëèçþ-

êó Îëåêñàíäðó Âàñèëüîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïîòîöüêîãî Ïàâ-

ëà, 10-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êà-

òåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, ñïðàâà À-18255).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëèçþêó Îëåêñàí-

äðó Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0600 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:504:0120) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïîòîöüêîãî Ïàâ-

ëà, 10-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç

çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ëèçþêó Îëåêñàíäðó Âàñè-

ëüîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà 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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

17.05.2011 ¹ 5285/0/12/10-11, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 16.04.2015

¹ 19-26-0.3-5676/2-15.

3.4. 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

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».

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «Торгово3промислова компанія «РіКо» 
договору оренди земельної ділянки для реконструкції 

нежитлової будівлі з надбудовою двох поверхів 
під розміщення офісних приміщень, подальших 

їх експлуатації та обслуговування 
на вул. Новозабарській, 2/6, літера «Г» 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 83/1087 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер3
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само3
врядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово3промис3
лова компанія «РіКо» від 03.03.2015 № КОП30535, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 25.03.2004 ¹ 78-6-00158 ïëî-

ùåþ 0,0674 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:056:0053), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òîðãîâî-ïðîìèñëîâà

êîìïàí³ÿ «Ð³Êî» äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâî¿

áóä³âë³ ç íàäáóäîâîþ äâîõ ïîâåðõ³â ï³ä ðîçì³-

ùåííÿ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, ïîäàëüøèõ ¿õ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Íîâîçàáàð-

ñüê³é, 2/6, ë³òåðà «Ã» â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (ñïðàâà ¹ À-21527).

2. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 25.03.2004 ¹ 78-6-00158, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Òîðãîâî-ïðîìèñëîâà êîìïàí³ÿ «Ð³Êî».

3.1. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27.04.2015 ¹ 057041-

7431.

3.2. 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.

3.3. 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, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ

äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 25.03.2004 ¹ 78-

6-00158.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко
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êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîäàò-

êîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 06.03.2006 ¹ 78-6-00342.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення приватному акціонерному 
товариству «АБС3УКР» договору оренди земельної 

ділянки для будівництва житлового комплексу 
з вбудовано3прибудованими приміщеннями 

соціального призначення та підземним паркінгом 
на вул. Глибочицькій, 26 у Шевченківському районі м. Києва 

та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 87/1091 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем3
лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са3
моврядування в Україні», враховуючи звернення приватного акціонерного товариства «АБС3УКР» від 18.05.2010
№ КОП30615 та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж зе3
мельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 09.09.2005 ¹ 91-6-00486 ïëî-

ùåþ 0,0418 ãà, â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:91:132:0145), óêëà-

äåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà çàêðè-

òèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «ÀÁÑ-ÓÊÐ» äëÿ

áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâà-

íî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-

ãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë.

Ãëèáî÷èöüê³é, 26 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà (ñïðàâà À-19112).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 09.09.2005 ¹ 91-6-00486, à ñà-

ìå:

— ñëîâà «çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî

«ÀÁÑ-ÓÊÐ» çàì³íèòè ñëîâàìè «ïðèâàòíå àêö³î-

íåðíå òîâàðèñòâî «ÀÁÑ-ÓÊÐ» ó â³äïîâ³äíèõ â³ä-

ì³íêàõ.

3. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 09.09.2005 ¹ 91-6-00486, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

4. Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÀÁÑ-

ÓÊÐ»:

4.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãî-

äè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í äî äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 09.09.2005

¹ 91-6-00486.

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10.06.2015 ¹ 057041-

10361.

4.3. 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.

4.4. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é

âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî

âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

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 поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «Терра+» договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
виробничих нежитлових будинків на вул. Бережанській, 63а 

та 63б в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 85/1089 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер3
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само3
врядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Терра+» від
13.03.2015 № КОП30537, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà. 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 06.03.2006 ¹ 78-6-00342 ïëî-

ùåþ 0,3862 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:053:0017), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òåððà+» äëÿ åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷èõ íåæèòëîâèõ

áóäèíê³â íà âóë. Áåðåæàíñüê³é, 6-à òà 6-á â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà ¹ À-21533).

2. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 06.03.2006 ¹ 78-6-00342, ï³äëÿãàº ïðè-

âåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâñòâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Òåððà+».

3.1. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27.07.2015 ¹ 057041-

13400.

3.2. 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.

3.3. 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-

Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 76/1080 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:90:232:0020) ïëîùåþ

0,6378 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

íåæèëî¿ áóä³âë³ ñêëàäñüêîãî òà àäì³í³ñòðàòèâ-

íîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. ªâãåí³ÿ Õàð÷åíêà (Ëå-

í³íà), 42 (ë³ò. À) ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Çàâîä ÓÍ²ÌÀØ» (ñïðàâà 

¹ ª-1325).

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 Головатюку Павлу Андрійовичу 
на вул. Труханівській, 43а у Дніпровському районі м. Києва 

для експлуатації будівлі ресторану
Рішення Київської міської ради № 154/1158 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе3
мельної ділянки громадянину Головатюку Павлу Андрійовичу на вул. Труханівській, 43а у Дніпровському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що не надано документів щодо правового статусу об’3
єктів нерухомого майна (ресторану), розташованого на земельній ділянці, згідно з рішенням Київської місь3
кої ради від 21.05.2015 № 523/1387 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23.05.2002
№ 23/23 «Про деякі питання діяльності комунального підприємства «Труханів острів», керуючись статтями 9,
123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої стат3
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãîëîâàòþêó Ïàâ-

ëó Àíäð³éîâè÷ó íà âóë. Òðóõàí³âñüê³é, 4-à ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,18 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

â îðåíäó íà 25 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ áóä³âë³

ðåñòîðàíó (Ê-25286). 

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 передачу громадянці 
Мороз Валентині Миколаївні у приватну 

власність земельної ділянки для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Стеценка, 423а у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 70/1074 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 ãðîìàäÿíö³ Ìîðîç Âà-

ëåíòèí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Ñòåöåíêà, 42-à ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-2960).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìîðîç Âàëåíòèí³ Ìè-

êîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0616 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:454:0185) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ñòåöåíêà, 42-à ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìîðîç Âàëåíòèí³ Ìèêîëà¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîçâîëîì íà âè-

êîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäàííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, â³ä

17.09.2010 ¹ 643) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ

â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõî-

äÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 27.10.2005

¹ 19-9259 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåì-

àãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 04.08.2014 ¹ 19-26-

0.3-4128/2-14.

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

Про передачу громадянці Ярчук Людмилі Григорівні, 
члену громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення колективного садівництва 

на вул. Медовій, 128 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 68/1072 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно3
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля3
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ ßð÷óê

Ëþäìèë³ Ãðèãîð³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-

çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê»



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
25 æîâòíÿ 2016 ð.
¹114 (4884)

4

Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ

êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 128

ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-

çíà÷åííÿ, ñïðàâà À-22182).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ßð÷óê Ëþäìèë³ Ãðè-

ãîð³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³â-

íèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó Ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0500 ãà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:72:488:0528) äëÿ âåäåí-

íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é,

128 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ ßð÷óê Ëþäìèë³ Ãðèãîð³âí³, ÷ëå-

íó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâà-

ðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

13.08.2015 ¹ 10589/0/01/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

27.10.2015 ¹ 19-26-7777.31-5017/20-15.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» договору

оренди земельної ділянки для обслуговування та експлуатації
адміністративного будинку на вул. Андріївській, 4 

у Подільському районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 86/1090 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та враховуючи звернення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» від 21.07.2011 № КОП30780, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â³ä 12.12.2005 ¹ 85-6-00238 ïëîùåþ

0,0154 ãà, â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:85:388:0019), óêëàäåíèé ì³æ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà çàêðèòèì

àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì ç ³íîçåìíèìè

³íâåñòèö³ÿìè òà ó÷àñòþ óêðà¿íñüêîãî êàï³òàëó

«Ïåðøèé Óêðà¿íñüêèé Ì³æíàðîäíèé áàíê» äëÿ

îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî

áóäèíêó íà âóë. Àíäð³¿âñüê³é, 4 ó Ïîä³ëüñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà ¹ À-19147).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â³ä 12.12.2005 ¹ 85-6-00238, à ñàìå:

ñëîâà «çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî ç

³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè òà ó÷àñòþ óêðà¿íñüêîãî

êàï³òàëó «Ïåðøèé Óêðà¿íñüêèé Ì³æíàðîäíèé

áàíê» çàì³íèòè ñëîâàìè «ÏÓÁË²×ÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ «ÏÅÐØÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÁÀÍÊ».

3. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè,

âèçíà÷åíèé â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

â³ä 12.12.2005 ¹ 85-6-00238, ï³äëÿãàº ïðèâåäåííþ

ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâñòâà.

4. ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ

«ÏÅÐØÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÁÀÍÊ»:

4.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó

çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³

çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿

óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â³ä 12.12.2005 ¹ 85-6-00238.

4.2. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â

ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ

çàêîíîäàâñòâîì.

4.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³

Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 18.11.2015 ¹ 057041-

20201.

4.4. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é

âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî

âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Носко Олені Михайлівні 
на вул. Марка Черемшини у Дніпровському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 160/1164 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель3

ної ділянки громадянці Носко Олені Михайлівні на вул. Марка Черемшини у Дніпровському районі м. Києва та до3
дані документи, враховуючи те, що заявлена у клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній документації за
функціональним призначенням (відповідно до Генерального плану міста Києва, затвердженого рішенням Київ3
ської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, територія за функціональним призначенням належить до терито3
рії багатоповерхової житлової забудови (витяг з Містобудівного кадастру Києва від 09.12.2015 № 17586/0/12/123
03315), 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 час3
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Íîñêî Îëåí³ Ìè-

õàéë³âí³ íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøèíè ó Äí³ïðîâ-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

0,07 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñ-

í³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-26429).

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 надання дозволу на проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 75/1079 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:79:034:0026) ïëîùåþ 0,1165

ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó

(ñïîðóäè) ï³ä çàêëàä, ïðèçíà÷åíèé äëÿ ïðîâåäåííÿ

â³äïî÷èíêó, ñïîðòó, ç àïàðòàìåíòàìè òà

àäì³í³ñòðàòèâíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà âóë. ßìñüê³é,

50, ë³ò. À ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî

ï³äëÿãàº ïðîäàæó ãðîìàäÿíèíó Êóëèêó Âàëåð³þ

Ñåìåíîâè÷ó (ñïðàâà ¹ ª-1320).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Ді Сієна Ярославу Вячеславовичу на вул. Пухівській 
у Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного 

будівництва та гаража
Рішення Київської міської ради № 153/1157 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе3
мельної ділянки Ді Сієна Ярославу Вячеславовичу на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва та дода3
ні документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам Генерального плану міста Києва та
статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтями 9, 118 Земельно3
го кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз3
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра3
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ä³ Ñ³ºíà ßðîñëàâó Âÿ÷åñëà-

âîâè÷ó íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,11 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

³íäèâ³äóàëüíîãî äà÷íîãî áóä³âíèöòâà òà ãàðà-

æà (Ê-26123).

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 передачу громадянці 
Клишевській Юлії Миколаївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 853а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 65/1069 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», враховуючи на3
явність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457 та розглянувши проект землеустрою щодо відве3
дення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êëèøåâ-

ñüê³é Þë³¿ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âàòóò³íà, 85-à ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà À-21577).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êëèøåâñüê³é Þë³¿ Ìè-

êîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0660 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:538:0122) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âàòóò³íà, 85-à ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êëèøåâñüê³é Þë³¿ Ìèêîëà¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà 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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

04.12.2014 ¹ 11616/0/12/19-14, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

03.07.2015 ¹ 19-26-7777.3-460/20-15.

3.4. 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

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».

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-
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Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Калько Раїсі Анатоліївні 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 152/1156 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе3

мельної ділянки громадянці Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, вра3
ховуючи те, що відповідно до Генерального плану міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 28.03.2002 № 370/1804, територія за функціональним призначенням частково належить до терито3
рії перспективної садибної забудови та частково до території громадських будівель і споруд (висновок Де3
партаменту містобудування та архітектури від 24.07.2014 № 7439/0/1231/19314), 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 За3
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-

íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³ Àíàòîë³¿âí³ ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñ-

í³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-25916).

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 погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

у пров. Заводському, 1 у Дарницькому районі м. Києва 
товариству з обмеженою відповідальністю 

«Енранзалізобетон» для будівництва, експлуатації 
та обслуговування торговельно3бізнесового комплексу 

з об’єктами соціально3побутового призначення
Рішення Київської міської ради № 93/1097 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 7931, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про зем3
леустрій», 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 міс3
цеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Ен3
ранзалізобетон» від 15.10.2015 № К325561 та технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ

1,1326 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:176:0120) ó ïðîâ. Çàâîäñüêîìó,

1 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òîâàðèñòâó ç

îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Åíðàíçàë³çîáå-

òîí» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ òîðãîâåëüíî-á³çíåñîâîãî êîìïëåêñó ç

îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ

íà ÷îòèðè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïëîùàìè 0,6931 ãà,

0,1595 ãà, 0,1127 ãà, 0,1673 ãà (ñïðàâà ¹ À-

22401).

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

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 передачу громадянці Волинській Ніні Петрівні, 
члену громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення колективного садівництва 

на вул. Медовій, 198 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 66/1070 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно3
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля3
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Âîëèí-

ñüê³é Í³í³ Ïåòð³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çà-

ö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñî-

ëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ êî-

ëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 198 ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà-

÷åííÿ, ñïðàâà À-22050).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Âîëèíñüê³é Í³í³ Ïåò-

ð³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêî-

ãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî

ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0400 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:261:0198) äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâ-

íîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 198 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Âîëèíñüê³é Í³í³ Ïåòð³âí³, ÷ëåíó

ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà

«Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

21.05.2015 ¹ 6240/0/01/19-15, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 16.09.2015

¹ 19-26-7777.31-3176/20-15.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянці Біндер Степаніді Іванівні, 
члену громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення колективного садівництва 

на вул. Медовій, 199 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 63/1067 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно3
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля3
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Á³íäåð

Ñòåïàí³ä³ ²âàí³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çà-

ö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñî-

ëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ êî-

ëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 199 ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà-

÷åííÿ, ñïðàâà À-22183).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Á³íäåð Ñòåïàí³ä³ ²âà-

í³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöü-

êîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0400 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:261:0199) äëÿ âåäåííÿ êîëåê-

òèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 199 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Á³íäåð Ñòåïàí³ä³ ²âàí³âí³, ÷ëå-

íó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâà-

ðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

13.08.2015 ¹ 10588/0/01/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

27.10.2015 ¹ 19-26-7777.31-5020/20-15.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянці Квасніцькій Оксані Миколаївні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

у пров. 63му Садовому, 23б 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 64/1068 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 ãðîìàäÿíö³ Êâàñ-

í³öüê³é Îêñàí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. 6-ìó Ñàäîâîìó, 2-á ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà À-19197).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êâàñí³öüê³é Îêñàí³

Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî

ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,0974 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:62:502:0004) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. 6-ìó Ñàäîâîìó, 2-á ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êâàñí³öüê³é Îêñàí³ Ìèêîëà¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. 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.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.04.2011

¹ 4238/0/18/19-11, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæ-

çåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 26.12.2013 ¹ 5618.

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. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îáìå-

æåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî äà-

þòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³âåëü-

íèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
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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

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
«Васильок3ЛТД» договору оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування магазину продовольчих то3
варів на вул. Миропільській, 1 у Дніпровському районі 

м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 80/1084 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем3
лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са3
моврядування в Україні» та враховуючи лист3звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Васи3
льок3ЛТД» від 27.11.2015 № КОП30757, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 22.09.2005 ¹ 66-6-00302

ïëîùåþ 0,0120 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:66:158:0055), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Âàñèëüîê-ËÒÄ» äëÿ áó-

ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìà-

ãàçèíó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â íà âóë. Ìèðîï³ëü-

ñüê³é, 1 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðà-

âà À-22119).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 22.09.2005 ¹ 66-6-00302, à ñàìå:

— ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âè-

êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: «äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â».

3. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 22.09.2005 ¹ 66-6-00302, ï³äëÿãàº ïðè-

âåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâñòâà.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Âàñèëüîê-ËÒÄ»:

4.1. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11.03.2016 ¹ 057041-4634.

4.2. 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, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãî-

äè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â³ä 22.09.2005 ¹ 66-6-00302.

4.3. 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.

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 поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «КТЦ «ОМЕГА» договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування магазину на вул. Героїв Дніпра, 433г 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 81/1085 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер3
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само3
врядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «КТЦ «ОМЕГА»
від 08.11.2010 № КОП30335, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.12.2007 ¹ 78-6-00497 ïëî-

ùåþ 0,0142 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:036:0143), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÒÖ «ÎÌÅÃÀ» äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó íà âóë.

Ãåðî¿â Äí³ïðà, 43 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà (ñïðàâà ¹ À-18728).

2. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.12.2007 ¹ 78-6-00497, ï³ä-

ëÿãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çà-

êîíîäàâñòâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÊÒÖ «ÎÌÅÃÀ»:

3.1. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 16.12.2015 ¹ 057041-

22528.

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 äîäàò-

êîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.12.2007 ¹ 78-6-00497.

Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 78/1082 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж

земельної ділянки, Київська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:72:135:0004) ïëîùåþ

0,0236 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

êàôå ç ë³òí³ì ìàéäàí÷èêîì íà âóë. Î÷àê³âñüê³é,

2 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî ï³äëÿ-

ãàº ïðîäàæó ãðîìàäÿíèíó Ìºäâºäºâó Âîëîäè-

ìèðó Åäóàðäîâè÷ó (ñïðàâà ¹ ª-1293).

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

3.3. 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. 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 громадянкам 
Король Ірині Віталіївні та Алєксєєнко Людмилі Никифорівні 

для обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Постовій, 12 у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 51/1055 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 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 ділянки
в натурі (на місцевості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç

çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíêàì Êîðîëü ²ðèí³ Â³òàë³¿âí³ òà Àëºêñººíêî

Ëþäìèë³ Íèêèôîð³âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä íà âóë. Ïîñòîâ³é, 12 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9339).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíêàì Êîðîëü ²ðèí³ Â³òàë³¿âí³

òà Àëºêñººíêî Ëþäìèë³ Íèêèôîð³âí³ ó ñï³ëüíó

÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0861

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:69:193:0023)

³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.

Ïîñòîâ³é, 12 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç

ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³

íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Êîðîëü ²ðèíè Â³òàë³¿âíè

- 1/2 â³ä 0,0861 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Àëºêñººíêî Ëþäìèëè

Íèêèôîð³âíè - 1/2 â³ä 0,0861 ãà.

3. Ãðîìàäÿíêàì Êîðîëü ²ðèí³ Â³òàë³¿âí³ òà

Àëºêñººíêî Ëþäìèë³ Íèêèôîð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ

ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿

³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðó-

êö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ

äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿

âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíî-

äàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó

òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿

ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó,

âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó

ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî

òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ

ñòàòòÿìè 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

Про передачу громадянці Органюк Тамарі Василівні, 
члену громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення колективного садівництва 

на вул. Медовій, 177 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 67/1071 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно3
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля3
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Îðãà-

íþê Òàìàð³ Âàñèë³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãà-

í³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê»

Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ

êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 177

ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-

çíà÷åííÿ, ñïðàâà À-22181).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Îðãàíþê Òàìàð³ Âàñè-

ë³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêî-

ãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî

ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0600 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:488:0577) äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâ-

íîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 177 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Îðãàíþê Òàìàð³ Âàñèë³âí³, ÷ëåíó

ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà

«Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

13.08.2015 ¹ 10590/0/01/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

27.10.2015 ¹ 19-26-7777.31-5019/20-15.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва житлового будинку № 7�б

на вул. Михайла Максимовича, внутрішньомайданчикових 
мереж водопостачання, дощової каналізації, оперативно�

диспетчерської служби, кабельних мереж, електролічильників, 
мереж зовнішнього освітлення Служби безпеки України

Розпорядження № 1003 від 13 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про пе�

редачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 ве�
ресня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», рішення Київ�
ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів со�
ціальної інфраструктури», враховуючи звернення Служби безпеки України від 05 серпня 2016 року № 19/2�
3302 і від 16 серпня 2016 року № 19/2�3475 та наказ Центрального управління Служби безпеки України від 22
червня 2016 року № 326 «Про передачу об’єктів у комунальну власність»:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà æèò-

ëîâèé áóäèíîê ¹ 7-á íà âóë. Ìèõàéëà Ìàêñè-

ìîâè÷à, âíóòð³øíüîìàéäàí÷èêîâ³ ìåðåæ³ âîäî-

ïîñòà÷àííÿ, äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ òà îïåðàòèâ-

íî-äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè Ñëóæáè áåçïåêè

Óêðà¿íè òà ïåðåäàòè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãî-

ëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç äîäàòêàìè 1, 2, 3.

2. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà êà-

áåëüí³ ìåðåæ³, åëåêòðîë³÷èëüíèêè Ñëóæáè áåç-

ïåêè Óêðà¿íè òà ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñ-

òóâàííÿ ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó

«ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷å-

íèõ óãîäîþ ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ

òà ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó

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

äîïîâíåííÿìè), óêëàäåíîþ ì³æ Àêö³îíåðíîþ

åíåðãîïîñòà÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ «Êè¿âåíåðãî»

òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðà-

ö³ºþ, çã³äíî ç äîäàòêàìè 4, 5.

3. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ìåðå-

æ³ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà-

¿íè òà çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàí-

íÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì åëåêòðîìå-

ðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè¿â-

ì³ñüêñâ³òëî» çã³äíî ç äîäàòêîì 6.

4. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êè-

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

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

áåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéìàí-

íÿ-ïåðåäà÷ó îá’ºêò³â, çàçíà÷åíèõ   ïóíêòàõ 1-3

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê 1

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

13.10.2016 ¹ 1003

Житловий будинок Служби безпеки України, 
що приймається безоплатно до комунальної власності територіальної

громади міста Києва та передається до сфери управління 
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 2

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

13.10.2016 ¹ 1003

Внутрішньомайданчикові мережі водопостачання 
та дощової каналізації Служби безпеки України, що приймаються

безоплатно до комунальної власності територіальної громади міста Києва
та передаються до сфери управління Голосіївської районної 

в місті Києві державної адміністрації

№ Назва об'єкта
житлового фонду

та адреса

Підпри�
ємство,

що
передає

Загальна
площа

будинку,
кв. м

Кількість квартир у
будинку

Рік
побудови

Балансова вартість
будинку, грн

всього у т.ч.
приватизовано

первісна залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Житловий будинок
(житлова секція 
№ 9) на вул.
Михайла
Максимовича, 7�б

Служба
безпеки
України

9276,3 132 � 2016 50614431,7 50614431,71

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 3

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

13. 10.2016 ¹ 1003

Внутрішньомайданчикові мережі оперативно�диспетчерської служби
Служби безпеки України, що приймаються безоплатно до комунальної
власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери
управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Назва мереж та
адреса

Підприємство,
що передає

Рік
побу�
дови

Діаметр
труб, мм

Довжина,
пог. м

Матеріал труб Зливо�
приймач,

шт.

Балансова вартість,
грн

первісна залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8

Внутрішньо�
майданчикова
мережа
водопостачан�ня.
Перехід
водопостачання
від насосної з ІТП
до житлового
будинку на вул.
Михайла
Максимовича, 7�б

Служба
безпеки
України

2016 2 Д 108 15 Сталева
емальована

� 11904,0 11904,0 

1 Д 32 12 Сталева
оцинкована

1 Д 25 12 Сталева
оцинкована

Внутрішньомайданч
икова мережа
дощової каналізації
житлового будинку
на вул. Михайла
Максимовича, 7�6

300 42 Азбесто�
цементна 
клас ВТ�6

2 55133,37 55133,87

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 4

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

13.10.2016 ¹ 1003

Кабельні мережі Служби безпеки України, що приймаються безоплатно 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

та передаються у володіння та користування публічному акціонерному 
товариству «КИЇВЕНЕРГО»

Назва мереж та
адреса

Підприємство, що
передає

Найменування Довжина, пог. м Балансова вартість, грн

первісна залишкова

1 2 4 5 7 8

Внутрішньо�
майданчикова
мережа
оперативно�
диспетчерської
служби
житлового
будинку 
на вул. Михайла
Максимовича, 
7�б

Служба безпеки
України

Кабель ТПП ЭП 3
10x0,4

90 3674,40 3674,40

Рукав металевий
РЗ�Ц�Шд Д=15мм

20

Рукав металевий
РЗ�Ц�Шд Д�48мм

20

№ Назва мереж та адреса Довжина, м Марка Рік побудови Балансова вартість, грн

первісна залишкова

1 2 3 4 5 6 7

1 КЛ�0,4 кВ ТП 7689�ВРП 1
секція № 9 житлового
будинку № 7�б на вул.
Михайла Максимовича, к. 1

90 АВВГз�4х240 2016 33426,57 33426,57

2 КЛ�0,4 кВ ТП 7689�ВРП 1
секція № 9 житлового
будинку № 7�б на вул.
Михайла Максимовича, к.2

92 АВВГз�4х240 2016 34218,17 34218,17

3 КЛ�0,4 кВ ТП 7689�ВРП 2
секція № 9 житлового
будинку № 7�б на вул.
Михайла Максимовича, к.1

100 АВВГз�4х240 2016 37482,16 37482,16

4 КЛ�0,4 кВ ТП 7689�ВРП 2
секція № 9 житлового
будинку № 7�б на вул.
Михайла Максимовича, к.2

101 АВВГз�4х240 2016 37716,51 37716,51

5 КЛ�0,4 кВ ТП 7689�ВРП 3
секція № 9 житлового
будинку № 7�б на вул.
Михайла Максимовича, к.1

90 АВВГз�4х150 2016 20704,19 20704,19

6 КЛ�0,4 кВ ТП 7689�ВРП 3
секція № 9 житлового
будинку № 7�б на вул.
Михайла Максимовича, к.2

96 АВВГз�4х150 2016 23215,65 23215,65

7 КЛ�0,4 кВ ТП 7689�ВРП 3�
ВРП 4 секція № 9 житлового
будинку № 7�б на вул.
Михайла Максимовича, к. 1

7 АВВГз�4х150 2016 2795,66 2795,66

8 КЛ�0,4 кВ ТП 7689�ВРП 3�
ВРП 4 секція № 9 житлового
будинку № 7�б на вул.
Михайла Максимовича, к.2

7 АВВГз�4х150 2016 2795,66 2795,66

Всього: 192354,57 192354,57

Керівник апарату В. Бондаренко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
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Äîäàòîê 5

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

13.10.2016 ¹ 1003

Електролічильники Служби безпеки України, 
що приймаються безоплатно до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та передаються у володіння та користування 
публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 6

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

13.10.2016 ¹ 1003 

Мережі зовнішнього освітлення 
Служби безпеки України, що приймаються безоплатно 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
та закріплюються на праві господарського відання 

за комунальним підприємством електромереж 
зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло»

Назва об'єкта
житлового

фонду та адреса

Підприєм�
ство, що
передає

Рік
побудови

Найменування лічильника Балансова вартість 
будинку/балансова

вартість, що
передається, грн 

однофазні трифазні

тип кількість,
шт.

тип кількість,
шт.

первісна залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Житловий
будинок
(житлова секція
№ 9) на вул.
Михайла
Максимовича,
7�б

Служба
безпеки 
України

2016 Меркурій
206 PLNO
220В
5(60)А

132 Меркурій
230 ART�03
CLN 5(10)А

6 235293,00 235293,00

Назва
мереж та

адреса

Підприємство
(організація),

що передає

Марка та
довжина

електромереж
(марка,

довжина, км)

Марка опор
зовнішнього
освітлення
(тип, шт.)

Колодязів,
шт.

Каналів,
шт.

Марка
ліхтарів

(тип, шт.)

Рік 
побу�
дови

Балансова вартість,
грн

первісна залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мережі
зовнішнього
освітлення
житлового
будинку
(житлова
секція № 9)
на вул.
Михайла
Максимо�
вича, 7�6

Служба
безпеки
України

АВВГ � 4x16�
L=0,077 ПВЗ
нг�нд � 1,5
L=0,036

Мет.,оц.
h=6,0м. 2 шт.

Small box �
2 шт.;
Труба ПХВ

75 мм 

L=0,0749 км

ЖКУ�100�
2 шт.

2016 42334,88 42334,88

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 158/1471

Про затвердження норм витрат 
на проведення спортивних заходів міського рівня

Розпорядження № 931 від 27 вересня 2016 року
На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року № 689 "Про затвердження

норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня" з метою створення
належних умов для підготовки спортсменів міста Києва до всеукраїнських та міських змагань:

1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê çàáåçïå÷åííÿ õàð÷ó-

âàííÿì çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà

ó÷àñíèê³â ñïîðòèâíèõ çàõîä³â ì³ñüêîãî ð³âíÿ,

ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê çàáåçïå÷åííÿ ë³êàð-

ñüêèìè çàñîáàìè òà âèðîáàìè ìåäè÷íîãî ïðè-

çíà÷åííÿ ñïîðòñìåí³â — ó÷àñíèê³â ñïîðòèâíèõ

çàõîä³â ì³ñüêîãî ð³âíÿ, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Çàòâåðäèòè Äîáîâó íîðìó ãîòîâèõ äî âæè-

âàííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ó ðàö³îí³ ó÷àñíèê³â

ñïîðòèâíèõ çàõîä³â ì³ñüêîãî ð³âíÿ, ùî äîäàº-

òüñÿ.

4. Çàòâåðäèòè Ãðîøîâó íîðìó âèòðàò íà çà-

áåçïå÷åííÿ ñïîðòñìåí³â — ó÷àñíèê³â ñïîðòèâ-

íèõ çàõîä³â ì³ñüêîãî ð³âíÿ ë³êàðñüêèìè çàñîáà-

ìè òà âèðîáàìè ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ, ùî

äîäàºòüñÿ.

5. Çàòâåðäèòè Êîåô³ö³ºíòè çàñòîñóâàííÿ íîðì

ãîòîâèõ äî âæèâàííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ó ðà-

ö³îí³ ó÷àñíèê³â ñïîðòèâíèõ çàõîä³â ì³ñüêîãî ð³â-

íÿ ç óðàõóâàííÿì äîáîâîãî ðîçïîä³ëó åíåðãåòè÷-

íèõ ïîòðåá, ãðóïè âèä³â ñïîðòó, âèäó ñïîðòèâ-

íîãî çàõîäó, ùî äîäàþòüñÿ.

6. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

27 âåðåñíÿ 2016 ¹ 931

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 158/1471

ПОРЯДОК
забезпечення харчуванням за рахунок коштів бюджету міста Києва

учасників спортивних заходів міського рівня
1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿì çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êè-

ºâà (äàë³ — áþäæåòí³ êîøòè) ó÷àñíèê³â ñïîðòèâíèõ çàõîä³â ì³ñüêîãî ð³âíÿ (äàë³ — ñïîðòèâí³ çàõîäè).

2. Äî ñïîðòèâíèõ çàõîä³â, ó÷àñíèêè ÿêèõ çàáåçïå÷óþòüñÿ õàð÷óâàííÿì çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ

êîøò³â, íàëåæàòü:

2.1. Ñïîðòèâí³ çàõîäè, ÿê³ âêëþ÷åí³ äî êàëåíäàðíîãî ïëàíó ñïîðòèâíèõ çìàãàíü, ìàñîâèõ çàõî-

ä³â òà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çáîð³â ì. Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê, çàòâåðäæåíîãî çàñòóïíèêîì

ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â, çîêðåìà ÷åì-

ï³îíàòè, Êóáêè ì. Êèºâà, îô³ö³éí³ â³äêðèò³ ì³ñüê³ çìàãàííÿ, íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüí³ çáîðè çá³ðíèõ

êîìàíä ì. Êèºâà ç âèä³â ñïîðòó, ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷³, ñïîðòèâí³ çàõîäè ç âèä³â ñïîðòó ³íâàë³-

ä³â, çáîðè òà òàáîðè ç ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â.

2.2. Ñïîðòèâí³ çàõîäè, ùî ïðîâîäÿòüñÿ øêîëàìè âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³, äèòÿ÷î-

þíàöüêèìè ñïîðòèâíèìè øêîëàìè òà ñïîðòèâíèì ë³öåºì-³íòåðíàòîì (äàë³ — çàêëàäè), ÿê³ ô³-

íàíñóþòüñÿ çà áþäæåòí³ êîøòè.

3. Çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ çàõîä³â çàáåçïå÷óþòüñÿ õàð-

÷óâàííÿì òàê³ ¿õ ó÷àñíèêè:

3.1. Ñïîðòèâíèõ çàõîä³â — ñïîðòñìåíè, òðåíåðè-âèêëàäà÷³, ñïîðòèâí³ ñóää³ òà ³íø³ ôàõ³âö³, ÿê³

çàáåçïå÷óþòü îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ òàêèõ çàõîä³â (êåð³âíèêè çàõîä³â, äîïîì³æí³ òà îáñëóãî-

âóþ÷³ ïðàö³âíèêè, ùî çàáåçïå÷óþòü ¿õ ïðîâåäåííÿ), ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü (ðåãëàìåíò³â) ïðî

ïðîâåäåííÿ çàçíà÷åíèõ çàõîä³â âêëþ÷åí³ äî ñïèñêó ¿õ ó÷àñíèê³â çã³äíî ç ðîçïîðÿä÷èì àêòîì îð-

ãàí³çàòîðà, ùî ïðîâîäèòü ñïîðòèâíèé çàõ³ä.

3.2. Íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çáîð³â çá³ðíèõ êîìàíä ì. Êèºâà ç âèä³â ñïîðòó — ñïîðòñìåíè òà

òðåíåðè-âèêëàäà÷³ çá³ðíèõ êîìàíä ì. Êèºâà (ñòàðøèé òðåíåð-âèêëàäà÷ ç âèäó ñïîðòó, òðåíåð-

ðåàá³ë³òîëîã, òðåíåð-âèêëàäà÷ ç âèäó ñïîðòó, òðåíåð-âåòåðèíàð, ë³êàð, ìàñàæèñò, õîðåîãðàô, ìå-

õàí³ê, îïåðàòîð, ïñèõîëîã, ñóää³ ç òàêèõ âèä³â ñïîðòó, ÿê ã³ìíàñòèêà ñïîðòèâíà, ã³ìíàñòèêà õóäîæ-

íÿ, ñèíõðîííå ïëàâàííÿ, ñòðèáêè ó âîäó, ô³ãóðíå êàòàííÿ íà êîâçàíàõ), ÿê³ âêëþ÷åí³ äî ñïèñêó

ó÷àñíèê³â çáîð³â çã³äíî ç íàêàçîì îðãàí³çàòîðà, ùî ïðîâîäèòü òàê³ çáîðè.

3.3. Ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èõ, ñïîðòèâíèõ çàõîä³â ç âèä³â ñïîðòó ³íâàë³ä³â, çáîð³â òà òàáîð³â ç

ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â — ñïîðòñìåíè, òðåíåðè-âèêëàäà÷³ ç âèä³â ñïîðòó

³íâàë³ä³â, òðåíåðè-ðåàá³ë³òîëîãè, ³íâàë³äè, ÿê³ ïðîõîäÿòü ðåàá³ë³òàö³þ, ñóïðîâîäæóþ÷³ òà îáñëó-

ãîâóþ÷³ ïðàö³âíèêè, ³íñòðóêòîðè ³íø³ çàëó÷åí³ äî ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ôàõ³âö³, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî

ïîëîæåíü (ðåãëàìåíò³â) ïðî ïðîâåäåííÿ çàõîä³â âêëþ÷åí³ äî ñïèñêó ¿õ ó÷àñíèê³â çã³äíî ç ðîçïî-

ðÿä÷èì àêòîì îðãàí³çàòîðà, ùî ïðîâîäèòü ñïîðòèâí³ çàõîäè.

3.4. Ñïîðòèâíèõ çàõîä³â, ùî ïðîâîäÿòüñÿ íà òåðèòîð³¿ øê³ë âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ —

ïîñò³éíèé òà çì³ííèé ñêëàä (çà óìîâè çàëó÷åííÿ äî íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó ïîñò³éíî-

ãî ñêëàäó) ñïîðòñìåí³â òà òðåíåð³â-âèêëàäà÷³â.

3.5. Íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çáîð³â, ùî ïðîâîäÿòüñÿ çà ìåæàìè ðîçòàøóâàííÿ øê³ë âèùî¿

ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ — ïîñò³éíèé òà çì³ííèé ñêëàä ñïîðòñìåí³â, òðåíåð³â-âèêëàäà÷³â òà ôà-

õ³âö³â, ÿê³ áåðóòü áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü â çàáåçïå÷åíí³ òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó (ë³êàð, âåòåðèíàð,

ìàñàæèñò, ìåõàí³ê, îïåðàòîð, õîðåîãðàô, ³íø³ ñïåö³àë³ñòè).

3.6. Ñïîðòèâíèõ çàõîä³â, ùî ïðîâîäÿòüñÿ çà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâ-

íèõ øê³ë — ïîñò³éíèé òà çì³ííèé ñêëàä ñïîðòñìåí³â.

3.7. Íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çáîð³â íà ñïîðòèâíèõ ñïîðóäàõ, ÿê³ îðåíäîâàí³ íà ñòðîê ïîíàä

äîáó, ùî ïðîâîäÿòüñÿ çà ìåæàìè ðîçòàøóâàííÿ äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë — ñïîðòñìå-

íè, òðåíåðè-âèêëàäà÷³ òà ³íø³ ôàõ³âö³, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çáîð³â (âåòå-

ðèíàð, ë³êàð, ìàñàæèñò, ìåõàí³ê, îïåðàòîð, õîðåîãðàô, ³íø³ ñïåö³àë³ñòè), ÿê³ âêëþ÷åí³ äî ñïèñêó

ó÷àñíèê³â çáîð³â çã³äíî ç íàêàçîì îðãàí³çàòîðà, ùî ïðîâîäèòü òàê³ çáîðè.

4. Âèäàòêè íà çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿì çä³éñíþºòüñÿ â ìåæàõ òà çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ

êîøò³â.

5. Ãðîøîâà äîáîâà íîðìà âèòðàò íà çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿì ó÷àñíèê³â ñïîðòèâíèõ çàõîä³â

ì³ñüêîãî ð³âíÿ çàòâåðäæóºòüñÿ íàêàçîì Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó çà ïîãî-

äæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîðîêó äî 1 ñ³÷íÿ â ìåæàõ äîáîâî¿ íîðìè ãîòîâèõ äî âæèâàííÿ ïðî-

äóêò³â õàð÷óâàííÿ ó ðàö³îí³ ó÷àñíèê³â ñïîðòèâíèõ çàõîä³â ì³ñüêîãî ð³âíÿ (äàë³ — äîáîâà íîðìà) òà

êîåô³ö³ºíò³â çàñòîñóâàííÿ íîðì ãîòîâèõ äî âæèâàííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ó ðàö³îí³ ó÷àñíèê³â

ñïîðòèâíèõ çàõîä³â ì³ñüêîãî ð³âíÿ ç óðàõóâàííÿì äîáîâîãî ðîçïîä³ëó åíåðãåòè÷íèõ ïîòðåá, ãðó-

ïè âèä³â ñïîðòó, âèäó ñïîðòèâíîãî çàõîäó (äàë³ — êîåô³ö³ºíòè) âèõîäÿ÷è ç ð³âíÿ ñåðåäíüîðèíêî-

âèõ ðîçäð³áíèõ ö³í íà â³äïîâ³äí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ çà äàíèìè Äåðæñòàòó ç óðàõóâàííÿì âè-

òðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðèãîòóâàííÿì ãîòîâèõ äî âæèâàííÿ ñòðàâ òà îáñëóãîâóâàííÿì, çã³äíî ³ç ñîá³-

âàðò³ñòþ íàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

Îñîáëèâîñò³ çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿì ñïîðòñìåí³â-³íâàë³ä³â íà çìàãàííÿõ, ô³çêóëüòóðíî-

îçäîðîâ÷èõ, ñïîðòèâíèõ çàõîäàõ ç âèä³â ñïîðòó ³íâàë³ä³â, íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çáîðàõ òà òà-

áîðàõ ç ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â âèçíà÷àþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì îñâ³òè ³ íà-

óêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) çà ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

6. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ çàõîä³â îðãàí³çàòîð, ùî ïðîâîäèòü òàê³ çàõîäè, çàáåçïå÷óº

õàð÷óâàííÿì ¿õ ó÷àñíèê³â â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåííÿ (ðåãëàìåíòó) ïðî ïðîâåäåííÿ çàçíà÷åíèõ çà-

õîä³â òà äîáîâèõ íîðì ³ êîåô³ö³ºíò³â.

Îðãàí³çàòîð, ùî ïðîâîäèòü ñïîðòèâí³ çàõîäè, óêëàäàº äîãîâîðè (óãîäè) ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ³ç

çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿì ó÷àñíèê³â òàêèõ çàõîä³â çà áåçãîò³âêîâèì ðîçðàõóíêîì ç áàçîþ îë³ì-

ï³éñüêî¿, ïàðàë³ìï³éñüêî¿ òà äåôë³ìï³éñüêî¿ ï³äãîòîâêè àáî çàêëàäîì ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ç

óðàõóâàííÿì ¿õ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ.

Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí ìîæëèâîñò³ òà äîö³ëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿ ïîâíîö³ííîãî õàð-

÷óâàííÿ ñïîðòèâíèõ ñóää³â çàáåçïå÷åííÿ ¿õ õàð÷óâàííÿì ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ øëÿõîì ïåðåðà-

õóâàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó áþäæåòíèõ êîøò³â íà ¿õ âëàñí³ ïëàò³æí³ êàðòêè àáî âèïëàòè òà-

êèõ êîøò³â ãîò³âêîþ ç óðàõóâàííÿì äîáîâèõ íîðì ³ êîåô³ö³ºíò³â òà ïóíêòó 5 öüîãî Ïîðÿäêó.

7. Çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿì ñïîðòñìåí³â çá³ðíèõ êîìàíä ì. Êèºâà ç âèä³â ñïîðòó òà ¿õ òðåíå-

ð³â-âèêëàäà÷³â ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çáîðàõ, ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èõ, ñïîð-

òèâíèõ çàõîäàõ ç âèä³â ñïîðòó ³íâàë³ä³â çáîðàõ òà òàáîðàõ ç ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî¿ ðåàá³ë³òà-

ö³¿ ³íâàë³ä³â, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 2 öüîãî Ïîðÿäêó, çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ãðîøîâèõ äîáîâèõ

íîðì, âèçíà÷åíèõ çã³äíî ç ïóíêòîì 5 öüîãî Ïîðÿäêó, òà äîáîâèõ íîðì ³ êîåô³ö³ºíò³â øëÿõîì:

7.1. Óêëàäåííÿ ç áàçîþ îë³ìï³éñüêî¿, ïàðàë³ìï³éñüêî¿ òà äåôë³ìï³éñüêî¿ ï³äãîòîâêè àáî çàêëà-

äîì ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ³ç çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿì ó÷àñ-

íèê³â ñïîðòèâíèõ çàõîä³â çà áåçãîò³âêîâèì ðîçðàõóíêîì.

7.2. Íàäàííÿ áàçîþ îë³ìï³éñüêî¿, ïàðàë³ìï³éñüêî¿ òà äåôë³ìï³éñüêî¿ ï³äãîòîâêè àáî çàêëàäîì

ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ñóõîãî ïàéêà ó÷àñíèêàì ñïîðòèâíèõ çàõîä³â (ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ çàáåç-

ïå÷åííÿ ¿õ õàð÷óâàííÿì øëÿõîì íàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã).

7.3. Ïåðåðàõóâàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â íà âëàñí³ ïëàò³æí³ êàðòêè ñïîðòñìåí³â ³ òðåíåð³â-âèêëà-

äà÷³â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ñåáå õàð÷óâàííÿì ñàìîñò³éíî, ç äîòðèìàííÿì âñòàíîâëåíîãî ðåæèìó òà

ðàö³îíó õàð÷óâàííÿ.

Òðåíåð-âèêëàäà÷ çá³ðíî¿ êîìàíäè ì. Êèºâà ç âèäó ñïîðòó íà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîìó çáîð³

â³äïîâ³äíî äî äîáîâèõ íîðì ³ êîåô³ö³ºíò³â âèçíà÷àº ðàö³îí õàð÷óâàííÿ â ìåæàõ âèçíà÷åíèõ êà-

ëîð³é, ñêëàäàº ìåíþ, â òîìó ÷èñë³ ùîäî õàð÷óâàííÿ ñïîðòñìåí³â-âåãåòàð³àíö³â, ñïîðòñìåí³â-

þí³îð³â.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
25 æîâòíÿ 2016 ð.

¹114(4884)

9

8. Çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿì ñïîðòñìåí³â ³ òðåíåð³â-âèêëàäà÷³â øê³ë âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàé-

ñòåðíîñò³, äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë ó ðàç³ íàÿâíîñò³ õàð÷îáëîêó çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì

çàêóï³âë³ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ â³äïîâ³äíî äî äîáîâèõ íîðì ³ êîåô³ö³ºíò³â âèõîäÿ÷è ç ìåíþ, ÿêå ñêëà-

äàº òðåíåð-âèêëàäà÷ àáî ë³êàð.

Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ â øêîëàõ âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ òà äèòÿ÷î- þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ

øêîëàõ õàð÷îáëîêó òà ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çáîð³â çà ¿õ ìåæàìè çàáåçïå÷åííÿ

õàð÷óâàííÿì çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ³ç çàêëàäàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ

â³äïîâ³äíî äî äîáîâèõ íîðì ³ êîåô³ö³ºíò³â ç óðàõóâàííÿì âàðòîñò³ íàäàííÿ òàêèõ ïîñëóã.

9. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçïåêó ³ ÿê³ñòü ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ òà ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ íåñå çàêëàä,

ÿêèé çàáåçïå÷óº õàð÷óâàííÿì ó÷àñíèê³â ñïîðòèâíèõ çàõîä³â.

Керівник апарату 
В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

27 âåðåñíÿ 2016 ¹ 931

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 159/1472

ПОРЯДОК
забезпечення лікарськими засобами 
та виробами медичного призначення

спортсменів — учасників спортивних заходів міського рівня

1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì çàáåçïå÷åííÿ ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè òà âèðîáàìè ìåäè÷-

íîãî ïðèçíà÷åííÿ ñïîðòñìåí³â — ÷ëåí³â êîìàíä ì³ñòà Êèºâà, ñïîðòñìåí³â øê³ë âèùî¿ ñïîðòèâíî¿

ìàéñòåðíîñò³, äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë, ñïîðòñìåí³â — ó÷àñíèê³â ô³çêóëüòóðíî-îçäî-

ðîâ÷èõ ñïîðòèâíèõ çàõîä³â ç âèä³â ñïîðòó ³íâàë³ä³â, ó÷àñíèê³â çáîð³â òà òàáîð³â ç ô³çêóëüòóðíî-ñïîð-

òèâíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â (äàë³ — ñïîðòñìåíè), ÿê³ º ó÷àñíèêàìè ñïîðòèâíèõ çàõîä³â ì³ñüêîãî

ð³âíÿ (äàë³ — ñïîðòèâí³ çàõîäè).

2. Âèäàòêè íà çàáåçïå÷åííÿ ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè òà âèðîáàìè ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ ñïîðòñ-

ìåí³â çä³éñíþþòüñÿ îðãàí³çàòîðîì, ùî ïðîâîäèòü ñïîðòèâíèé çàõ³ä, â ìåæàõ òà çà ðàõóíîê êîø-

ò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó îþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê (äàë³ — áþäæåòí³ êîøòè).

3. Ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè òà âèðîáàìè ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ çàáåçïå÷óþòüñÿ ñïîðòñìåíè

çã³äíî ç ðîçïîðÿä÷èì àêòîì îðãàí³çàòîðà, ùî ïðîâîäèòü ñïîðòèâíèé çàõ³ä.

4. Ï³ä ÷àñ çàáåçïå÷åííÿ ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè òà âèðîáàìè ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ ñïîðò-

ñìåí³â îðãàí³çàòîð, ùî ïðîâîäèòü ñïîðòèâíèé çàõ³ä, êåðóºòüñÿ çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî ô³çè÷íó

êóëüòóðó  ³ ñïîðò» «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ» «Ïðî

ðåàá³ë³òàö³þ ³íâàë³ä³â â Óêðà¿í³» òà öèì Ïîðÿäêîì.

5. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíîãî çàõîäó îðãàí³çàòîð, ùî éîãî ïðîâîäèòü, çàáåçïå÷óº ñïîðò-

ñìåí³â ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè òà âèðîáàìè ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíî äî ãðîøîâî¿ íîð-

ìè âèòðàò íà çàáåçïå÷åííÿ ñïîðòñìåí³â — ó÷àñíèê³â ñïîðòèâíèõ çàõîä³â ì³ñüêîãî ð³âíÿ ë³êàð-

ñüêèìè çàñîáàìè òà âèðîáàìè ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ.

6. Äî ñïîðòèâíèõ çàõîä³â, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ÿêèõ ñïîðòñìåíè çàáåçïå÷óþòüñÿ ë³êàðñüêèìè çà-

ñîáàìè òà âèðîáàìè ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â, íàëåæàòü:

6.1. Ñïîðòèâí³ çàõîäè, ÿê³ âêëþ÷åí³ äî êàëåíäàðíîãî ïëàíó ñïîðòèâíèõ çìàãàíü, ìàñîâèõ çàõî-

ä³â òà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çáîð³â ì. Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê, çàòâåðäæåíîãî çàñòóïíèêîì

ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â, çîêðåìà ÷åì-

ï³îíàòè, Êóáêè ì. Êèºâà, îô³ö³éí³ â³äêðèò³ ì³ñüê³ çìàãàííÿ, íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüí³ çáîðè çá³ðíèõ

êîìàíä ì. Êèºâà ç âèä³â ñïîðòó, ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷³, ñïîðòèâí³ çàõîäè ç âèä³â ñïîðòó ³íâàë³-

ä³â, çáîðè òà òàáîðè ç ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â.

6.2. Ñïîðòèâí³ çàõîäè, ùî ïðîâîäÿòüñÿ øêîëàìè âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³, äèòÿ÷î-

þíàöüêèìè ñïîðòèâíèìè øêîëàìè òà ñïîðòèâíèì ë³öåºì- ³íòåðíàòîì (äàë³ — çàêëàäè), ÿê³ ô³-

íàíñóþòüñÿ çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ çàõîä³â ñïîðòñìåíè, ÿê³ íå âêëþ÷åí³ äî ñêëàäó êîìàíä ì³ñòà

Êèºâà, çàêëàä³â, ó ðàç³ ïîòðåáè çàáåçïå÷óþòüñÿ àïòå÷êîþ åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

7. Âèäàòêè íà çàáåçïå÷åííÿ ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè òà âèðîáàìè ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ ñïîðò-

ñìåí³â çä³éñíþþòüñÿ îðãàí³çàòîðîì, ùî ïðîâîäèòü ñïîðòèâíèé çàõ³ä, çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíèì

êîøòîðèñîì âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ òàêîãî çàõîäó òà ãðîøîâèìè íîðìàìè âèòðàò íà çàáåçïå÷åí-

íÿ ñïîðòñìåí³â — ó÷àñíèê³â ñïîðòèâíèõ çàõîä³â ì³ñüêîãî ð³âíÿ ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè òà âèðî-

áàìè ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ.

8. Ïðèçíà÷åííÿ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â òà âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ ñïîð-

òèâíîãî çàõîäó, âèçíà÷åííÿ ãðàô³êà ¿õ ïðèéìàííÿ (çàñòîñóâàííÿ) çä³éñíþºòüñÿ ë³êàðåì êîìàíäè,

ë³êàðåì öåíòðó ñïîðòèâíî¿ ìåäèöèíè àáî çàêëàäó êîæíîìó ñïîðòñìåíîâ³ ³íäèâ³äóàëüíî ç äîòðè-

ìàííÿì àíòèäîï³íãîâèõ âèìîã â³äïîâ³äíî äî Âñåñâ³òíüîãî àíòèäîï³íãîâîãî êîäåêñó, òàêèõ ì³æ-

íàðîäíèõ ñòàíäàðò³â Âñåñâ³òíüî¿ àíòèäîï³íãîâî¿ àãåíö³¿, ÿê «Çàáîðîíåíèé ñïèñîê», ç òåðàïåâ-

òè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ çàáîðîíåíèõ ðå÷îâèí òà ìåòîä³â, ç òåñòóâàííÿ.

9. Çàÿâêà íà ïðèäáàííÿ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â òà âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåîáõ³äíèõ äëÿ

çàáåçïå÷åííÿ ñïîðòñìåí³â, ñêëàäàºòüñÿ òðåíåðîì- âèêëàäà÷åì êîìàíäè ì³ñòà Êèºâà çà ïîãî-

äæåííÿì ç ë³êàðåì öåíòðó ñïîðòèâíî¿ ìåäèöèíè àáî ë³êàðåì, â³äïîâ³äàëüíèì çà ïðîâåäåííÿ ô³ç-

êóëüòóðíî-îçäîðîâ÷îãî, ñïîðòèâíîãî çàõîäó ç âèä³â ñïîðòó ³íâàë³ä³â, çáîð³â òà òàáîð³â ç ô³çêóëü-

òóðíî-ñïîðòèâíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â òà íàäàºòüñÿ êåð³âíèêîâ³ îðãàí³çàòîðà, ùî ïðîâîäèòü ñïîð-

òèâíèé çàõ³ä.

Ïåðåë³ê ë³êàðñüêèõ çàñîá³â òà âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ, ÿê³ ïîâèíí³ áóòè â àïòå÷ö³ åêñ-

òðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, çàòâåðäæóºòüñÿ îðãàí³çàòîðîì, ùî ïðîâîäèòü ñïîðòèâíèé çàõ³ä, çà

ïîäàííÿì ë³êàðÿ îêðåìî ó êîæíîìó âèïàäêó.

10. Ïðèäáàííÿ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â òà âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ çä³éñíþºòüñÿ îðãàí³çà-

òîðîì, ùî ïðîâîäèòü ñïîðòèâíèé çàõ³ä, íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíèõ çàÿâîê.

11. Îðãàí³çàòîð, ùî ïðîâîäèòü ñïîðòèâíèé çàõ³ä, âèäàº ë³êàðñüê³ çàñîáè òà âèðîáè ìåäè÷íî-

ãî ïðèçíà÷åííÿ ë³êàðÿì.

12. Ë³êàð âèäàº ë³êàðñüê³ çàñîáè òà âèðîáè ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ ñïîðòñìåíàì çã³äíî ç â³-

äîì³ñòþ ïðî âèäà÷ó òàêèõ çàñîá³â òà âèðîá³â ï³ä ðîçïèñêó.

Çàçíà÷åíà â³äîì³ñòü º ï³äñòàâîþ äëÿ ñïèñàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèêîðèñòàíèõ ë³êàð-

ñüêèõ çàñîá³â òà âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ.

Керівник апарату 
В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

27 âåðåñíÿ 2016 ¹ 931

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 160/1473

ДОБОВА НОРМА
готових до вживання продуктів харчування 

у раціоні учасників спортивних заходів міського рівня

Продукти харчування Добова норма готових до вживання
продуктів для відновлення

енергетичних витрат організму в
обсязі 7 тис. ккал, грамів

Коефіцієнт співвідношення маси
готових до вживання продуктів до

маси сировини або напівфабрикату
(під час теплового оброблення)

М'ясо, м'ясні продукти 400 0,6
вищого гатунку,
субпродукти
Риба, рибні продукти та 150 0,6
морепродукти вищого
ґатунку
Ікра (осетрова або кетова) 30 1
Яйце куряче (штук) 2
Масло вершкове 20 1
Олія рослинна 25 1
Молочні, кисломолочні 600 1
продукти, сир кисломолочний
Сир твердий 35 1
Картопля 350 0,7
Крупи 150 2
Макаронні вироби 3
Бобові 40 2
Овочі свіжі, консервовані, зелень 450 1
Спеції, сіль, сіль йодована 10 1
Фрукти свіжі, консервовані, 800 0,7
цитрусові, ягоди 1
Фрукти сушені 150 1
Соки натуральні, консервовані 700 1
Горіх � ядро (волоський, фундук, мигдаль, 
кеш'ю, бразильський, кедровий тощо) 30 1
Цукор, цукерки, шоколад, мармелад, халва 150 1
Мед натуральний 60 1
Варення, джем, повидло 90 1
Кондитерські вироби 
Хліб: 200 1
житній 250 1
пшеничний 250 1
Чай, кава, какао 10 1
Вода мінеральна, питна 2000 1

Ïðèì³òêè. 1. Ïðîäóêòè ùîäåííîãî ñïîæèâàííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ìåæàõ äåííî¿ íîðìè 

+/- 10 â³äñîòê³â.

2. Òðåíåð-âèêëàäà÷ àáî ë³êàð çá³ðíî¿ êîìàíäè ì. Êèºâà ç âèä³â ñïîðòó, â ìåæàõ öèõ

äîáîâèõ íîðì òà êîåô³ö³ºíò³â çàñòîñóâàííÿ íîðì ãîòîâèõ äî âæèâàííÿ ïðîäóêò³â

õàð÷óâàííÿ ó ðàö³îí³ ó÷àñíèê³â ñïîðòèâíèõ çàõîä³â ì³ñüêîãî ð³âíÿ ç óðàõóâàííÿì

äîáîâîãî ðîçïîä³ëó åíåðãåòè÷íèõ ïîòðåá, ãðóïè âèä³â ñïîðòó, âèäó ñïîðòèâíîãî

çàõîäó âèçíà÷àº ðàö³îí õàð÷óâàííÿ â ìåæàõ âèçíà÷åíèõ êàëîð³é, ñêëàäàº ìåíþ, â

òîìó ÷èñë³ ùîäî õàð÷óâàííÿ ñïîðòñìåí³â-âåãåòàð³àíö³â, ñïîðòñìåí³â-þí³îð³â.

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

27 âåðåñíÿ 2016 ¹ 931

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 161/1474

ГРОШОВА НОРМА 
витрат на забезпечення спортсменів � учасників 

спортивних заходів міського рівня лікарськими засобами 
та виробами медичного призначення

Вид забезпечення Грошова норма, гривень на одну особу на добу

1�3 групи видів спорту 4 група видів спорту, всі види
фізкультурно� спортивної

реабілітації інвалідів

Лікарські засоби та вироби
медичного призначення

до 127 до 34

Примітки:
1. Вартість рекомендованих лікарських засобів та виробів медичного призначення, які повинні бути в аптечці

екстреної медичної допомоги, у тому числі тих, що передбачені для обов’язкової та позапланової імунізації, не
може перевищувати 10 відсотків обсягу витрат на лікарські засоби та вироби медичного призначення,
передбаченого у кошторисі на проведення спортивного заходу міського рівня.

2. У разі придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення спортсменів 1�3
груп видів спорту з видів спорту інвалідів з ураженнями опорно�рухового апарату, вадами зору, слуху та
розумового і фізичного розвитку, всіх видів фізкультурно�спортивної реабілітації інвалідів ці грошові норми
збільшуються на 10 відсотків.

3. Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення які повинні бути в аптечці екстреної медичної
допомоги, затверджуються за поданням лікаря або особи, відповідальної за проведення спортивних заходів
міського рівня, окремо у кожному випадку.

Керівник апарату В. Бондаренко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
25 æîâòíÿ 2016 ð.
¹114(4884)

10

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

27 âåðåñíÿ 2016 ¹ 931

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 162/1475

КОЕФІЦІЄНТИ
застосування норм готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів міського рівня 

з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб, групи видів спорту, виду спортивного заходу

№ Групи видів спорту Учасники спортивних заходів Коефіцієнти за видами спортивних заходів міського рівня

навчально�тренувальні збори з підготовки до: спортивні змагання: фізкультурно� оздоровчі,
спортивні заходи спорту
інвалідів, спрямовані на

розвиток та популяризацію
параолімпійського руху та

спорту, збори з фізкультурно�
спортивної реабілітації
інвалідів, включені до

Єдиного календарного плану
фізкультурно� оздоровчих та
спортивних заходів України,

табори фізкультурно�
спортивної реабілітації

інвалідів

чемпіонатів міста Києва,
України, розіграшів Кубків
України, інших офіційних
всеукраїнських змагань,
включених до Єдиного

календарного плану
фізкультурно�оздоровчих та

спортивних заходів України та
календарного плану

спортивних змагань, масових
заходів та навчально�

тренувальних зборів м. Києва,
крім змагань серед

спортсменів молодших
вікових груп 

чемпіонатів міста Києва,
України, інших офіційних

всеукраїнських змагань серед
спортсменів молодших

вікових груп, включених до
Єдиного календарного плану
фізкультурно� оздоровчих та

спортивних заходів України та
календарного плану

спортивних змагань, масових
заходів та навчально�

тренувальних зборів м. Києва

чемпіонати міста Києва, інші
офіційні міжнародні змагання,

що включені до Єдиного
календарного плану

фізкультурно� оздоровчих та
спортивних заходів України та

календарного плану
спортивних змагань, масових

заходів та навчально�
тренувальних зборів м. Києва,

крім змагань серед
спортсменів молодших

вікових груп

чемпіонати міста Києва, інші
офіційні міжнародні змагання
серед спортсменів молодших

вікових груп, включені до
Єдиного календарного плану
фізкультурно� оздоровчих та

спортивних заходів України та
календарного плану

спортивних змагань, масових
заходів та навчально�

тренувальних зборів м. Києва

1. Види спорту з переважним
проявом витривалості

спортсмени 0,8 0,6 0,9 0,8 0,8

2. Швидкісно� силові, складно�
координаційні види спорту та
спортивні єдиноборства

спортсмени 0,6 0,4 0,7 0,5 0,5

3. Спортивні ігри спортсмени 0,8 0,5 0,7 0,5 0,5 

4. Інші види спорту спортсмени 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4

5. Всі види спорту тренери 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

спортивні судді, інші учасники 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

6. Фізкультурно� оздоровчі
табори та всі види
фізкультурно� спортивної
реабілітації інвалідів

всі учасники 0,35 

Ïðèì³òêà. Äëÿ â³äíîâëåííÿ åíåðãåòè÷íèõ âèòðàò ñïîðòñìåí³â-÷îëîâ³ê³â ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ ïîíàä 90 ê³ëîãðàì³â ç áîêñó,áîðîòüáè â³ëüíî¿, áîðîòüáè ãðåêî-ðèìñüêî¿, âàæêî¿ àòëåòèêè, äçþäî, òõåêâîíäî

òà ñïîðòñìåí³â-æ³íîê ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ ïîíàä 70 ê³ëîãðàì³â ç áîêñó, áîðîòüáè â³ëüíî¿, âàæêî¿ àòëåòèêè, äçþäî, òõåêâîíäî äî íîðì ãîòîâèõ äî âæèâàííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ

êîåô³ö³ºíòè ãðóïè âèä³â ñïîðòó ç ïåðåâàæíèì ïðîÿâîì âèòðèâàëîñò³.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до Положення 
про юридичне управління апарату виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1005 від 13 жовтня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто�герой Киів>, Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 22 вересня 2016 року № 670 «Про внесення змін до Загального положення про юридичну
службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»:

Àáçàö äðóãèé ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ ïðî þðèäè÷-

íå óïðàâë³ííÿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåí-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27 êâ³òíÿ

2016 ðîêó ¹ 294, âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«Íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ

ïðèçíà÷àºòüñÿ ïîâíîë³òí³é ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè,

ÿêèé â³ëüíî âîëîä³º äåðæàâíîþ ìîâîþ òà çäîáóâ

ñòóï³íü âèùî¿ þðèäè÷íî¿ îñâ³òè íå íèæ÷å ìà-

ã³ñòðà, ç äîñâ³äîì ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâíî¿

ñëóæáè êàòåãîð³¿ «Á» ÷è «Â»  àáî  äîñâ³äîì ñëóæáè

â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³-

äîì ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ï³äïðèºìñòâ,

óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè

âëàñíîñò³ íå ìåíøå äâîõ ðîê³â».

Голова В. Кличко

Про реконструкцію мережі зовнішнього освітлення 
вулиці Симона Петлюри від бульвару Тараса Шевченка 

до вулиці Саксаганського у Шевченківському районі 
міста Києва

Розпорядження № 1006 від 13 жовтня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благо�

устрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації прав
громадян на сприятливі умови перебування та життєдіяльності у місті Києві

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ ìåðåæ³ çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ âóëèö³ Ñèìîíà Ïåòëþðè â³ä

áóëüâàðó Òàðàñà Øåâ÷åíêà äî âóëèö³ Ñàêñàãàí-

ñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî åëåê-

òðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè-

¿âì³ñüêñâ³òëî» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà âè-

êîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ìåðåæ³ çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ âóëèö³ Ñèìîíà Ïåòëþðè â³ä

áóëüâàðó Òàðàñà Øåâ÷åíêà äî âóëèö³ Ñàêñàãàí-

ñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó åëåêòðîìå-

ðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè¿â-

ì³ñüêñâ³òëî»:

3.1. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿä-

íó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ ¿¿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ìåðåæ³ çîâ-

í³øíüîãî îñâ³òëåííÿ âóëèö³ Ñèìîíà Ïåòëþðè

â³ä áóëüâàðó Òàðàñà Øåâ÷åíêà äî âóëèö³ Ñàê-

ñàãàíñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà

Êèºâà ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³ä-

ðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà

âèçíà÷èòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ 

îá’ºêòà.

4. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Äåïàðòàìåí-

òó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿

ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ç ðîçðîáêè ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ ìåðåæ³ çîâí³øíüî-

ãî îñâ³òëåííÿ âóëèö³ Ñèìîíà Ïåòëþðè â³ä áóëü-

âàðó Òàðàñà Øåâ÷åíêà äî âóëèö³ Ñàêñàãàíñüêî-

ãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äî

ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàéäà-

êà ². Â.

Голова В. Кличко

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ФОКУС ОСВІТИ» ліцензії 
на право провадження 

освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
Розпорядження № 1009 від 13 жовтня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов про�
вадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30
грудня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загаль�
ної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍ²É ÍÀ-

Â×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÔÎÊÓÑ ÎÑÂ²ÒÈ» (³äåíòè-

ô³êàö³éíèé êîä 40567494, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ:

03150, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Äèìèòðîâà (Ä³ëîâà), áó-

äèíîê 6, ïîâåðõ 1, ê³ìíàòà 59) ë³öåíç³þ íà ïðà-

âî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çà-

ãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (çäîáóòòÿ ïîâíî¿ çà-

ãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Голова В. Кличко
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Про реконструкцію скверу № З на Контрактовій площі 
у Подільському районі міста Києва
Розпорядження № 1008 від 13 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 30,З1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», статей 5, 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини», з
метою поліпшення архітектурного вигляду столиці:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ ñêâåðó  ¹3 íà

Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñ-

òà Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè Ïîä³ëüñüêó ðàéîííó â ì³ñò³ Êèº-

â³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ çàìîâíèêîì ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó îðãà-

í³çàö³þ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ. Âçÿòè äî â³-

äîìà, ùî ïðîâåäåíî àðõ³òåêòóðíèé çàêðèòèé

áë³ö-êîíêóðñ íà âèçíà÷åííÿ êðàùî¿ êîíöåï-

ö³¿ îðãàí³çàö³¿ ãðîìàäñüêîãî ïðîñòîðó íà Êîí-

òðàêòîâ³é ïëîù³ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà

Êèºâà.

3.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëü-

íó îðãàí³çàö³þ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó òà çàòâåðäæåííÿ

ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áó-

ä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.5. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàçè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêòà îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà-

÷àòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàí-

ò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàí-

ò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

3.7. Äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ îäåðæàòè äî-

çâîëè öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî

ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ îõîðîíè

êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè — Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè

Óêðà¿íè. Äåïàðòàìåíòè êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà âèêîíàííÿ çà-

çíà÷åíèõ ðîá³ò.

4. Ïîä³ëüñüê³é  ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºí³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêî-

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

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

àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî

âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñî-

ö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê òà íà-

ñòóïí³ ðîêè.

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

âåðøåííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó  ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëó-

àòàö³þ çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèáêà Î.Â.

Голова В. Кличко

Про будівництво тролейбусної лінії 
від КП МА «Київ» (Жуляни) до станції «Теремки» 

Куренівсько�Червоноармійської лінії метрополітену 
у Солом’янському  та Голосіївському районах 

міста Києва
Розпорядження № 999 від 13 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо�
більні дороги», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про місцеве са�
моврядування в Україні» та з метою поліпшення пасажироперевезень від КП МА «Київ» (Жуляни) до стан�
ції «Теремки» Куренівсько�Червоноармійської лінії метрополітену у Солом’янському та Голосіївському райо�
нах міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî òðîëåéáóñíî¿ ë³í³¿

â³ä ÊÏ ÌÀ «Êè¿â» (Æóëÿíè) äî ñòàíö³¿ «Òåðåìêè»

Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïî-

ë³òåíó ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó òà Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

íàõ ì³ñòà Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿â-

ïàñòðàíñ» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà âèêî-

íàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà òðîëåéáóñíî¿ ë³í³¿ â³ä

ÊÏ ÌÀ «Êè¿â» (Æóëÿíè) äî ñòàíö³¿ «Òåðåìêè» Êó-

ðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³ò-

åíó ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó òà Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

íàõ ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âïàñ-

òðàíñ»:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ ó âñòàíîâëåíîìó

çàêîíîì ïîðÿäêó.

3.2. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ãå-

íåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îð-

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

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ ¿¿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.6. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè,

ïîãîäèòè ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî

Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìó

îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä áóä³â-

íèöòâà òðîëåéáóñíî¿ ë³í³¿ â³ä ÊÏ ÌÀ «Êè¿â» 

(Æóëÿíè) äî ñòàíö³¿ «Òåðåìêè» Êóðåí³âñüêî-

×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó òà Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîíàõ ì³ñòà

Êèºâà.

3.7. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà òðîëåéáóñíî¿ ë³-

í³¿ â³ä ÊÏ ÌÀ «Êè¿â» (Æóëÿíè) äî ñòàíö³¿ «Òåðåì-

êè» Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ìåò-

ðîïîë³òåíó ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó òà Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîíàõ ì³ñòà Êèºâà ïåðåäáà÷èòè óìîâè

ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ ðî-

á³ò òà âèçíà÷èòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòà-

ö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç áó-

ä³âíèöòâà òðîëåéáóñíî¿ ë³í³¿ â³ä ÊÏ ÌÀ «Êè¿â»

(Æóëÿíè) äî ñòàíö³¿ «Òåðåìêè» Êóðåí³âñüêî- ×åð-

âîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó òà Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîíàõ ì³ñòà Êèºâà

ó 2016 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî

ïîêàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíî-

ì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016

ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Äåïàðòàìåí-

òó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿

ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, âèçíà÷åíèõ ïóíêòîì 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íî-

ãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê

òà íàñòóïí³ ðîêè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

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

адміністрації) від 15.09.2016 року № 865 
«Про затвердження Положення про громадський бюджет 

(бюджет участі) міста Києва на 2016 рік»
Розпорядження № 1022 від 21 жовтня 2016 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
«Про столицю України — місто�герой Київ», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61
«Про бюджет міста Києва на 2016 рік»:

1. Óíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî ãðîìàä-

ñüêèé áþäæåò (áþäæåò ó÷àñò³) ì³ñòà Êèºâà íà

2016 ð³ê, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 âå-

ðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 865 òàê³ çì³íè:

1.1. Ïóíêò 3.5. âèêëàñòè â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿:

«3.5. Ôîðìîþ ðîáîòè ðàéîííî¿ êîì³ñ³¿ º ¿¿ çà-

ñ³äàííÿ, ùî â³äáóâàþòüñÿ çà ïîòðåáîþ. Ðàéîí-

íà Êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü Áþäæåòó ó÷àñò³ ñàìîñò³éíî

âèçíà÷àº ðåãëàìåíò ðîáîòè ö³º¿ êîì³ñ³¿».

1.2. Ïóíêò 3.6. âèêëþ÷èòè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì

ïóíêò 3.7. ââàæàòè ïóíêòîì 3.6.

1.3. Ïóíêò 5.3. âèêëþ÷èòè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì

ïóíêòè 5.4.—5.8 ââàæàòè ïóíêòàìè 5.3.—5.7.

1.4. Ïóíêò 7.2. âèêëàñòè â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿:

«7.2. Ïðîåêò ïîäàºòüñÿ ðàçîì ç ï³äïèñàìè ï³ä-

òðèìêè ïðîåêòó çà ôîðìîþ, íàâåäåíîþ ó äîäàò-

êó 1 äî öüîãî Ïîëîæåííÿ. Ó âèïàäêó ïîäàííÿ ïðî-

åêò³â â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ àâòîðèçàö³ÿ àâòîð³â

çä³éñíþºòüñÿ â åëåêòðîíí³é ñèñòåì³ «ÃÐÎÌÀÄ-

ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ» çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííîãî

öèôðîâîãî ï³äïèñó, Bank²D, àáî Êàðòêè êèÿíèíà».

1.5. Ïóíêò 9.2. âèêëàñòè â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿:

«9.2. Îäíà îñîáà ìîæå ïðîãîëîñóâàòè íå á³ëü-

øå, í³æ çà ï’ÿòü ïðîåêò³â.

Çà óìîâè ãîëîñóâàííÿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿ-

ä³ àâòîðèçàö³ÿ ãîëîñóþ÷èõ çä³éñíþºòüñÿ â åëåê-

òðîíí³é ñèñòåì³ «ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ» çà

äîïîìîãîþ åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó,

BanklD, àáî Êàðòêè Êèÿíèíà».

1.6. Ïóíêò 11.2. âèêëàñòè â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿:

«Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, ãîëîâí³ ðîçïîðÿäíèêè

êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çàáåçïå÷óþòü ðåàë³-

çàö³þ ïðîåêò³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

Àâòîð (àâòîðè) ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â ìîæóòü

çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ðåàë³çàö³ºþ ïðîåêò³â

íà óñ³õ ñòàä³ÿõ.

Ãîëîâí³ ðîçïîðÿäíèêè êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà çàáåçïå÷óþòü âçàºìîä³þ òà êîîðäèíà-

ö³þ â ìåæàõ áþäæåòíîãî çàêîíîäàâñòâà ç àâ-

òîðîì (àâòîðàìè) ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â ïðîöå-

ñó ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â».

2. Óíåñòè çì³íè äî ïàðàìåòð³â ãðîìàäñüêîãî

áþäæåòó (áþäæåòó ó÷àñò³) ì³ñòà Êèºâà, çàòâåð-

äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó

¹ 865, âèêëàâøè ¿õ â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äî-

äàñòüñÿ.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 865

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 21.10.2016 ¹ 1022

Параметри громадського бюджету (бюджету участі) на 2017 рік
1. Çàãàëüíèé îáñÿã âèäàòê³â íà 2017 ð³ê, ùî ïëàíóºòüñÿ ñïðÿìóâàòè íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â:

50000,0 òèñ. ãðèâåíü.
2. Ê³ëüê³ñòü ï³äïèñ³â, ùî ìàþòü áóòè ç³áðàí³ äëÿ ïîäà÷³ ïðîåêòó àâòîðîì: 20 (êð³ì ï³äïèñó àâòî-

ðà/³â ïðîåêòó).
3. Ì³í³ìàëüíî ìîæëèâèé â³ê àâòîðà ïðîåêòó: 16 ðîê³â.
4. Âïðîâàäæåííÿ ïðîåêòó: ç 1 ñ³÷íÿ ïî 31 ãðóäíÿ 2017 ðîêó.
5. Ìàêñèìàëüíà âàðò³ñòü îäíîãî ïðîåêòó: 1000,0 òèñ. ãðèâåíü.
6. Òèïè ïðîåêò³â:
áåçïåêà òà ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê (çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà ïîñèëåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó,

áåçïåêó ãðîìàäÿí òà çàõèñò ¿õíüî¿ âëàñíîñò³ (íàïðèêëàä, çàïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè â³äåîñïîñòå-
ðåæåííÿ, ïîæåæíî¿ îõîðîíè,òîùî);

äîðîæíüî-òðàíñïîðòíà ³íôðàñòðóêòóðà (ñòâîðåííÿ òà ðåìîíò äîð³ã. Ðîçâèòîê ï³øîõ³äíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè, çîêðåìà ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â òîùî. Ðåãóëþâàííÿ äîðîæíüîãî ðóõó. Îáëàøòóâàííÿ
ïàðêóâàëüíèõ ì³ñöü äëÿ àâòîìîá³ë³â. Îáëàøòóâàííÿ âåëîñèïåäíèõ äîð³æîê, ïàðêóâàëüíèõ ì³ñöü
òà ïóíêò³â ïðîêàòó âåëîñèïåä³â. Äîñòóï äî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Óäîñêîíàëåííÿ ìåðåæ³ ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Ðîçâèòîê åêîëîã³÷íîãî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó);

åíåðãîçáåðåæåííÿ (çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà åíåðãîçáåðåæåííÿ): 
êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî (îáëàøòóâàííÿ òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³é. Îáëàøòóâàííÿ äèòÿ÷èõ

ìàéäàí÷èê³â. Âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ. Ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè. Ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ïèòíî¿ âîäè (áþ-
âåòè, òîùî);

êóëüòóðà òà òóðèçì (Ñòâîðåííÿ òà ðîçâèòîê çàêëàä³â êóëüòóðíîãî íàïðÿìó. Îðãàí³çàö³ÿ êóëü-
òóðíîãî äîçâ³ëëÿ (ôåñòèâàë³, âèñòàâè êîíöåðòè, êîíêóðñè, ÿðìàðêè, âèñòàâêè òîùî). Ðåñòàâðà-
ö³ÿ àðõ³òåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê. Ïðîåêòè â îáëàñò³ ì³ñüêîãî òóðèçìó òà òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè);

íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå (Çàïîá³ãàííÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Îõîðîíà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. Îðãàí³çàö³ÿ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí, âêëþ÷àþ÷è ÷³ïóâàííÿ, ñòâîðåí-
íÿ òà ðîçâèòîê ïðèòóëê³â, ðåãóëþâàííÿ ¿õ ÷èñåëüíîñò³. Âèãóë ñâ³éñüêèõ òâàðèí);

îñâ³òà (ðîçâèòîê óñòàíîâ ïîçàøê³ëüíî¿, øê³ëüíî¿ òà âèùî¿ îñâ³òè. Îðãàí³çàö³ÿ ïðîñâ³òíèöüêèõ çà-
õîä³â, òðåí³íã³â, êóðñ³â, ñåì³íàð³â);

îõîðîíà çäîðîâ’ÿ (ðîçâèòîê ìåäè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ïîêðàùåííÿ äîñòóïó äî ìåäè÷íèõ óñòà-
íîâ òà äîñòóïíîñò³ îòðèìàííÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã. Îðãàí³çàö³ÿ çàõîä³â, íàïðàâëåíèõ íà ðàííþ ä³à-
ãíîñòèêó òà ïðîô³ëàêòèêó çàõâîðþâàíü. Ïðîïàãóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ);

ñîö³àëüíèé çàõèñò (ðîçâèòîê çàêëàä³â òà çàõîäè ñîö³àëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ, âêëþ÷àþ÷è çàõîäè
ç ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â. Çàõèñò ³íâàë³ä³â, ñèð³ò, íåïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ïåíñ³îíåð³â, áàãàòîä³òíèõ ñ³-
ìåé. Çàáåçïå÷åííÿ â³ëüíîãî äîñòóïó ³íâàë³ä³â äî îá’ºêò³â, çàêëàä³â ³ çàõîä³â ì³ñòà);

ñïîðò (ðîçâèòîê çàêëàä³â ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî íàïðÿìó. Îðãàí³çàö³ÿ ñïîðòèâíèõ çàõîä³â
(çìàãàííÿ, ìàðàôîíè òîùî). Ïîïóëÿðèçàö³ÿ ñïîðòó òà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ);

òåëåêîìóí³êàö³¿, çâ’ÿçîê òà ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ (àâòîìàòèçàö³ÿ ñèñòåì ç íàäàííÿ ïîñëóã
ìåøêàíöÿì. ²íòåðàêòèâí³ êàðòè. Ìîá³ëüí³ äîäàòêè ùîäî ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Îáëàøòóâàííÿ
çîí wi-fi).

7. Ê³ëüê³ñòü Êîì³ñ³é ó îäíîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà: 1 êîì³ñ³ÿ.
8. Ê³ëüê³ñòü ïóíêò³â ñóïðîâîäó Áþäæåòó ó÷àñò³ òà ¿õ òåðèòîð³àëüíèé ïîä³ë: 10 îä. ïî 1 ó êîæíî-

ìó ç ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà;
9. Òåðì³í ïî÷àòêó ïðèéîìó ïðîåêò³â: 22 âåðåñíÿ 2016 ðîêó.
10. Òåðì³í çàâåðøåííÿ ïðèéîìó ïðîåêò³â: 6 ãðóäíÿ 2016 ðîêó.
11. Òåðì³íè îö³íêè Êîì³ñ³ÿìè ïîäàíèõ ïðîåêò³â òà âèñòàâëåííÿ ¿õ íà ãîëîñóâàííÿ: 7 ãðóäíÿ —

16 ãðóäíÿ 2016 ðîêó.
12. Òåðì³íè ïî÷àòêó ãîëîñóâàííÿ çà ïðîåêòè: 17 ãðóäíÿ 2016 ðîêó.
13. Òåðì³íè çàâåðøåííÿ ãîëîñóâàííÿ çà ïðîåêòè: 26 ãðóäíÿ 2016 ðîêó.
13. Òåðì³í îïðèëþäíåííÿ ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â: 27-28 ãðóäíÿ 2016 ðîêó.

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про анулювання ліцензії, виданої підприємству 
«Загальноосвітній навчальний заклад 

«Спеціалізована школа «Славія»
Розпорядження № 973 від 10 жовтня 2016 року

Відповідно до частини шістнадцятої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяль&
ності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої
освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Àíóëþâàòè ë³öåíç³þ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñå-

ðåäíüî¿ îñâ³òè (çäîáóòòÿ ïî÷àòêîâî¿ çàãàëü-

íî¿ îñâ³òè, áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³-

òè, ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè), âèäà-

íó çã³äíî ç íàêàçîì Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íà-

óêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó

¹ 689 ï³äïðèºìñòâó «Çàãàëüíîîñâ³òí³é íà-

â÷àëüíèé çàêëàä «Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà «Ñëà-

â³ÿ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 31457520, ì³ñöå-

çíàõîäæåííÿ: 02094, ì. Êè¿â, ïðîâóëîê Ìàã-

í³òîãîðñüêèé, 3), ó çâ’ÿçêó ç íåäîòðèìàííÿì

âñòàíîâëåíîãî ÷àñòèíîþ ï’ÿòíàäöÿòîþ ñòàò-

ò³ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ë³öåíçóâàííÿ âèä³â

ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³» ñòðîêó ïåðåîôîðì-

ëåííÿ ë³öåíç³¿.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до Положення про управління організаційної
роботи та регіональних зв’язків апарату виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 974 від 10 жовтня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто&герой Київ», Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

Âíåñòè äî Ïîëîæåííÿ ïðî óïðàâë³ííÿ îðãà-

í³çàö³éíî¿ ðîáîòè òà ðåã³îíàëüíèõ çâ’ÿçê³â àïà-

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

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

òâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27 êâ³òíÿ 2016 ðî-

êó ¹ 294, çì³íè, ùî äîäàþòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 20 жовтня 2000 року № 1880 
«Про реєстрацію Статуту релігійної громади Української 

Православної Церкви парафії Святителя Феодосія 
Чернігівського у Ленінградському районі м. Києва»

Розпорядження № 975 від 10 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву на&

стоятеля, голови парафіяльних зборів, релігійної громади Української Православної Церкви парафії Святи&
теля Феодосія Чернігівського у Святошинському районі м. Києва від 07 серпня 2016 року та протокол Парафі&
яльних зборів релігійної громади Української Православної Церкви парафії Святителя Феодосія Чернігів&
ського у Святошинському районі м. Києва від 07 серпня 2016 року № 2:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 20 æîâòíÿ 2000

ðîêó ¹ 1880 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³é-

íî¿ ãðîìàäè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè

ïàðàô³¿ Ñâÿòèòåëÿ Ôåîäîñ³ÿ ×åðí³ã³âñüêîãî ó

Ëåí³íãðàäñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

10.10.2016 ð. ¹ 974

Зміни
до Положення про управління організаційної роботи та регіональних 

зв’язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 27 квітня 2016 року № 294

1. Ï³äïóíêò 23 ïóíêòó 5 Ïîëîæåííÿ çàì³íèòè òðüîìà íîâèìè ï³äïóíêòàìè òàêîãî çì³ñòó:

«23) Çàáåçïå÷óº ïåðåáóâàííÿ (çóñòð³÷, ñóïðîâ³ä òîùî) ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïîñàäîâèõ îñ³á âèùîãî ð³âíÿ, â òîìó ÷èñë³ ³ òèõ,

ñòîñîâíî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ äåðæàâíà îõîðîíà;

24) Çàáåçïå÷óº ïåðåáóâàííÿ (çóñòð³÷, ñóïðîâ³ä òîùî) êåð³âíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, ñòî-

ñîâíî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ äåðæàâíà îõîðîíà;

25) Çàáåçïå÷óº ä³ÿëüí³ñòü êåð³âíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ðàç³ ââåäåííÿ âîºííîãî ñòàíó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó»;

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ï³äïóíêòè 24-32 ââàæàòè â³äïîâ³äíî ï³äïóíêòàìè 26-34.

2. Â àáçàö³ äðóãîìó ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ ñëîâà «ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà» çàì³íèòè ñëîâàìè «ìà-

ã³ñòðà».

3. Ïóíêò 9 Ïîëîæåííÿ ï³ñëÿ ï³äïóíêòó 9 äîïîâíèòè íîâèì ï³äïóíêòîì 10 òàêîãî çì³ñòó:

«10) Âçàºìîä³º ç Óïðàâë³ííÿì äåðæàâíî¿ îõîðîíè Óêðà¿íè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ó÷àñò³ ïîñàäîâèõ

îñ³á âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â äåð-

æàâíèõ çàõîäàõ, ñòîñîâíî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ äåðæàâíà îõîðîíà».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ï³äïóíêò 10 ââàæàòè ï³äïóíêòîì 11.

4. Ó ïóíêò³ 13 Ïîëîæåííÿ ñëîâà «Ïðàâèë âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)» çàì³íèòè ñëîâàìè «Ïðà-

âèë âíóòð³øíüîãî ñëóæáîâîãî ðîçïîðÿäêó àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Керівник апарату
В. Бондаренко

ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà

«ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿

Öåðêâè ïàðàô³¿ Ñâÿòèòåëÿ Ôåîäîñ³ÿ ×åðí³ã³â-

ñüêîãî ó Ëåí³íãðàäñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çà-

ì³íèòè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «ðåë³ã³é-

íî¿ ãðîìàäè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè

ïàðàô³¿ Ñâÿòèòåëÿ Ôåîäîñ³ÿ ×åðí³ã³âñüêîãî ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ïà-

ðàô³¿ Ñâÿòèòåëÿ Ôåîäîñ³ÿ ×åðí³ã³âñüêîãî ó Ñâÿ-

òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 20 æîâòíÿ 2000 ðîêó ¹ 1880

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëèïíÿ 2013 ðîêó

¹ 1273), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

Про зміни у складі комісії з ліквідації комунального 
підприємства по паркуванню та зберіганню транспортних 

засобів «Поділпарксервіс»
Розпорядження № 976 від 10 жовтня 2016 року

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

Âíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ë³êâ³äàö³¿ êî-

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî ïàðêóâàííþ òà

çáåð³ãàííþ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â «Ïîä³ëïàðê-

ñåðâ³ñ», çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05

âåðåñíÿ 2013 ðîêó ¹ 1535 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïî-

ðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 774), âè-

êëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про погодження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки (кадастровий номер
8000000000000:91:056:0027) Київському державному 

хореографічному училищу та Київській середній спеціалізованій
музичній школі&інтернату імені М. В. Лисенка для експлуатації

та обслуговування будівель і споруд на вул. Тимофія Шамрила, 4
у Шевченківському районі м. Києва

Розпорядження № 980 від 10 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 17, 791, 84, 92, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про

землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуван&
ня земель державної та комунальної власності, статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адмініс&
трації», враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації) від 17 вересня 2015 № 912 «Про надання Київському державному хореографічному учили&
щу та Київській середній спеціалізованій музичній школі&інтернату імені М. В. Лисенка згоди на поділ зе&
мельної ділянки на вул. Тимофія Шамрила, 4 у Шевченківському районі м. Києва», розглянувши лист Київ&
ського державного хореографічного училища та Київської середньої спеціалізованої музичної школи&ін&
тернату імені М. В. Лисенка від 14 березня 2016 року № 39 та технічну документацію із землеустрою щодо по&
ділу земельної ділянки, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:91:056:0027) Êè¿â-

ñüêîìó äåðæàâíîìó õîðåîãðàô³÷íîìó ó÷èëè-

ùó òà Êè¿âñüê³é ñåðåäí³é ñïåö³àë³çîâàí³é ìó-

çè÷í³é øêîë³-³íòåðíàòó ³ìåí³ Ì. Â. Ëèñåíêà äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Òèìîô³ÿ Øàìðèëà, 4 ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî ïî-

ä³ë çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 3,7809 ãà, ùî

ïåðåáóâàº â ñï³ëüíîìó ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàí-

í³ íà ï³äñòàâ³ äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî ïîñò³é-

íîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, çàðå-

ºñòðîâàíèõ â Êíèç³ çàïèñ³â ðåºñòðàö³¿ äåðæàâ-

íèõ àêò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ òà íà

ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ, äîãî-

âîð³â îðåíäè çåìë³ 06 êâ³òíÿ 2012 ðîêó çà ¹¹ 01-

9-00177, 01-9-00178, íà äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

ïëîùàìè 3,6623 ãà òà 0,1186 ãà (ñïðàâà 

À-21829).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

05.09.2016 ð. ¹ 1535

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

10.10.2016 ¹ 976)

СКЛАД
комісії з ліквідації комунального підприємства по паркуванню 

та зберіганню транспортних засобів «Поділпарксервіс»

ÌÅËÜÍÈÊ Ñâÿòîñëàâ ²âàíîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç âèðîáíè÷èõ ïèòàíü ÊÏ «Êè¿âòðàíñ-

ïàðêñåðâ³ñ», ãîëîâà êîì³ñ³¿,

ÏÐÈËÓÖÜÊÈÉ Àíäð³é Âàñèëüîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó çåìåëüíèõ â³äíîñèí ÊÏ «Êè¿â-

òðàíñïàðêñåðâ³ñ», çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿,

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

êîì³ñ³¿,

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

ïàðêóâàííÿ Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),

ÃÎÃËÞÂÀÒÈÉ Þð³é ²ãîðîâè÷ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Керівник апарату В. Бондаренко
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Керівник апарату В. Бондаренко

Про видачу Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Креативна Міжнародна Дитяча Школа» ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності у сфері загальної 
середньої освіти

Розпорядження № 977 від 10 жовтня 2016 року
Відповідно до частини дев’ятої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно&

сті», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабіне&
ту Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «Êðåàòèâíà Ì³æíàðîäíà Äèòÿ÷à Øêîëà»

(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 39639130, ì³ñöåçíàõî-

äæåííÿ: 03040, ì³ñòî Êè¿â, ïðîâóëîê Çàäîðîæ-

íèé, áóäèíîê 1 À) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåí-

íÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåä-

íüî¿ îñâ³òè (çäîáóòòÿ ïî÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿ îñ-

â³òè òà áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè) ó

çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿

ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, à

ñàìå: çá³ëüøåííÿ ë³öåíçîâàíîãî îáñÿãó äî 128

îñ³á.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

Про надання згоди на поділ земельної ділянки 
на вул. Анрі Барбюса, 9 у Печерському районі м. Києва

Розпорядження № 979 від 10 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 17, 79&1, 84 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеустрій»,

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер&
жавної та комунальної власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», роз&
глянувши листи Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 04 липня 2016 року № 04/257
та від 29 липня 2016 року № 04/296, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Íàäàòè çãîäó íà ïîä³ë çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ïëîùåþ 3,0149 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:009:0004) íà âóë. Àíð³ Áàðáþ-

ñà, 9 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðå-

áóâàº ó âëàñíîñò³ äåðæàâè Óêðà¿íè â îñîá³ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ñïðàâà

À-22100).

2. 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 безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва теплових мереж 

приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА»
Розпорядження № 990 від 11 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря&
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого житлового фонду, гурто&
житків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення приватного акціо&
нерного товариства «НЕО ВІТА» (листи від 21 квітня 2016 року № 53 та від 10 серпня 2016 року № 10/02&1), витяг
з протоколу позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» від
15 вересня 2014 року, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» òåï-

ëîâ³ ìåðåæ³ ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðè-

ñòâà «ÍÅÎ Â²ÒÀ» çã³äíî ç äîäàòêîì â ìåæàõ òà

íà óìîâàõ âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ùîäî ðåàë³çàö³¿

ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà ðåôîðìóâàííÿ åíåðãå-

òè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êèºâà â³ä 27 âåðåñíÿ 2001

ðîêó (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), óêëàäåíîþ

ì³æ ÀÊ «Êè¿âåíåðãî» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåð-

æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

âæèòè çàõîä³â ïðèéìàííÿ — ïåðåäà÷³ òåïëîâèõ

ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-

ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

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

адміністрації) від 13 квітня 2016 року № 215 «Про затвердження
граничного розміру допомоги окремим категоріям осіб 

на 2016 рік»
Розпорядження № 981 від 10 жовтня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Київської
міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам анти&
терористичної операції та членам їх сімей» (в редакції рішення Київської міської ради від 08 жовтня 2015
року № 112/2015), в межах видатків, передбачених в бюджеті міста Києва на 2016 рік, затвердженого рішен&
ням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61, з метою реалізації окремих завдань, передба&
чених міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2016&2018 роки, затвердженою рішен&
ням Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116:

1. Ï³äïóíêò 1.4 ïóíêòó 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 13

êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 215 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ãðà-

íè÷íîãî ðîçì³ðó äîïîìîãè îêðåìèì êàòåãîð³-

ÿì îñ³á íà 2016 ð³ê» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1.4. Ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïî-

ìîãè äëÿ ïîêðèòòÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-

êîìóíàëüíèõ ïîñëóã:

êèÿíàì — ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïå-

ðàö³¿;

÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðà-

ëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïå-

ðàö³¿;

÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) ó÷àñíèê³â

àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÿê³ áóëè çàðåºñ-

òðîâàí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ íà ìîìåíò çàãèáåë³ (ñìåð-

ò³) ó÷àñíèêà àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, íå çà-

ðåºñòðîâàíîãî íà ìîìåíò çàãèáåë³ (ñìåðò³) â

ì³ñò³ Êèºâ³ â ðîçì³ð³:

íà ñ³ì’þ ç îäí³º¿ îñîáè — 378,0 ãðí;

íà ñ³ì’þ ç äâîõ îñ³á — 655,0 ãðí;

íà ñ³ì’þ ç òðüîõ îñ³á — 934,0 ãðí;

íà ñ³ì’þ ç ÷îòèðüîõ îñ³á òà á³ëüøå — 1213,0

ãðí;

÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðà-

ëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïå-

ðàö³¿, ÿêèì âñòàíîâëåíî â³äïîâ³äíèé ñòàòóñ çã³ä-

íî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â

â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó» òà ÿê³ îò-

ðèìàëè ï³ëüãó â ðîçì³ð³ 50-ïðîöåíòíî¿ çíèæêè

ïëàòè çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè;

÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) ó÷àñíèê³â

àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÿê³ áóëè çàðåºñ-

òðîâàí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ íà ìîìåíò çàãèáåë³ (ñìåð-

ò³) ó÷àñíèêà àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, íå çà-

ðåºñòðîâàíîãî íà ìîìåíò çàãèáåë³ (ñìåðò³) â

ì³ñò³ Êèºâ³, ÿêèì âñòàíîâëåíî â³äïîâ³äíèé ñòà-

òóñ çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âå-

òåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó»

òà ÿê³ îòðèìàëè ï³ëüãó â ðîçì³ð³ 50-ïðîöåíòíî¿

çíèæêè ïëàòè çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè;

÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí, ÿê³ çàãèíóëè àáî ïîìåð-

ëè âíàñë³äîê ïîðàíåíü, êàë³öòâà, êîíòóç³¿ ÷è ³í-

øèõ óøêîäæåíü çäîðîâ’ÿ, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ

ó÷àñò³ ó Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³, â ðîçì³ð³:

íà ñ³ì’þ ç îäí³º¿ îñîáè — 257,0 ãðí;

íà ñ³ì’þ ç äâîõ îñ³á — 444,0 ãðí;

íà ñ³ì’þ ç òðüîõ îñ³á — 634,0 ãðí;

íà ñ³ì’þ ç ÷îòèðüîõ îñ³á òà á³ëüøå — 823,0

ãðí».
Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва вуличного водопроводу 
товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТИК&АГРО»

Розпорядження № 987 від 11 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря&

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван&
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «ЛОГІСТИК&АГРО» (лист від 31 травня 2016 року № 111, протокол загальних зборів учасників
від 28 квітня 2016 року), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в ме&
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» âóëè÷íèé âîäîïðîâ³ä òî-

âàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ËÎ-

Ã²ÑÒÈÊ-ÀÃÐÎ» çã³äíî ç äîäàòêîì â ìåæàõ òà íà

óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïåðåäà÷ó â

óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-

ñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàé-

íà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 20 ëèñòîïàäà 2003

ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êî-

ðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëàäå-

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

ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ âó-

ëè÷íîãî âîäîïðîâîäó, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.10.2016 ð. ¹ 987

Вуличний водопровід товариства з обмеженою відповідальністю
«ЛОГІСТИК&АГРО», який безоплатно приймається до комунальної власності

територіальної громади міста Києва та передається у володіння 
та користування публічному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал»

Назва мережі та адреса розташування
Діаметр
труб, мм

Довжина,
м

Матеріал
труб

Рік введення 
в експлуатацію

Ринкова вартість
об'єктів передачі,

грн (без ПДВ)
Вуличний водопровід на вул. Федорова 
від (В 1 &1) (існуюча реконструкція) 
вул. Предславинської до (В 1 &5) (існуюча
реконструкція) вул. А. Барбюса

200 193,15 ВЧШГ
"BLS"

2014 887792,00

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.10.2016 ð. ¹ 990

Теплові мережі, що приймаються безоплатно від приватного акціонерного
товариства «НЕО ВІТА» до комунальної власності територіальної громади

міста Києва та передаються у володіння та користування публічному 
акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»

№
п/п

Назва мережі та адреса
розташування

Діаметр
труб, мм

Кількість
теплових

камер

Довжина,
м

Матеріал
труб

Рік
побудови

Вартість
об'єктів

передачі
(ринкова

вартість), грн
(без ПДВ)

1 Тепломережа від ТК&616/3&3 до
житлового будинку № 37 по вул.
Регенераторній, 4

2    108/200 & 209 Сталеві
попередньо
ізольовані

2015 425932,00

2 Тепломережа від ТК&616/3&5 до
УТ& 3/8 до житлового будинку
№ 28 по вул. Регенераторній, 4

2    108/200 1 110,5 Сталеві
попередньо
ізольовані

2015 332377,00

3 Тепломережа від TK&616/5&За до
ТК& 616/5&4а до житлового
будинку № 29 на вул.
Регенераторній, 4

2    108/200 2 114,5 Сталеві
попередньо
ізольовані

2015 395894,00

Всього: 1 154203,00

Керівник апарату В. Бондаренко

�

�

�



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
25 æîâòíÿ 2016 ð.

¹114(4884)
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Про реєстрацію змін до Статуту релігійної організації «Релігійна
громада Української Православної Церкви Київського 
Патріархату парафії Ікони Божої Матері «ЗНАМЕННЯ» 
у Шевченківському районі м. Києва» зареєстрованого 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від 28 квітня 2015 року № 417
Розпорядження № 988 від 11 жовтня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Го&
лови парафіяльної ради релігійної організації «Релігійна громада Української Православної Церкви Київ&
ського Патріархату парафії Ікони Божої Матері «ЗНАМЕННЯ» у Шевченківському районі м. Києва» від 01 лип&
ня 2016 року та протокол Парафіяльних Зборів релігійної організації від 25 червня 2016 року № 2:

Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Óêðà¿íñüêî¿ Ïðà-

âîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ïà-

ðàô³¿ ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ «ÇÍÀÌÅÍÍß» ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», çàðåºñòðîâàíî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 417, âè-

êëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, òî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 157/1470

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень Київської міської державної 

адміністрації та виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 930 від 27 вересня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про туризм»:

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

ïîðÿäæåííÿ:

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä

24 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó ¹ 81 «Ïðî àêðåäèòàö³éíó êî-

ì³ñ³þ ïî âèäà÷³ äîçâîë³â íà ïðàâî çä³éñíåííÿ

òóðèñòè÷íîãî ñóïðîâîäó ôàõ³âöÿì òóðèñòè÷íî-

ãî ñóïðîâîäó ó ì. Êèºâ³», çàðåºñòðîâàíå â Êè-

¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 09 ëþòî-

ãî 2006 ðîêó çà ¹ 5/710;

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

16 ëèïíÿ 2009 ðîêó ¹ 812 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í

äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 24.01.2006 ¹ 81 «Ïðî àêðåäè-

òàö³éíó êîì³ñ³þ ïî âèäà÷³ äîçâîë³â íà ïðàâî

çä³éñíåííÿ òóðèñòè÷íîãî ñóïðîâîäó ôàõ³âöÿì

òóðèñòè÷íîãî ñóïðîâîäó ó ì. Êèºâ³», çàðåºñòðî-

âàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êè-

ºâ³ 23 ëèïíÿ 2009 ðîêó çà ¹ 17/815;

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

19 âåðåñíÿ 2011 ðîêó ¹ 1703 «Ïðî âíåñåííÿ

çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 24.01.2006 ¹ 81», çà-

ðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó

ì³ñò³ Êèºâ³ 14 æîâòíÿ 2011 ðîêó çà ¹ 42/901;

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

06 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó ¹ 965 «Ïðî çàòâåðäæåí-

íÿ Ñòàíäàðòó íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëó-

ãè âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ)

ç âèäà÷³, ïåðåîôîðìëåííÿ, ñêàñóâàííÿ òà ïðî-

äîâæåííÿ ä³¿ äîçâîëó íà ïðàâî çä³éñíåííÿ òó-

ðèñòè÷íîãî ñóïðîâîäó ôàõ³âöÿì òóðèñòè÷íîãî

ñóïðîâîäó ó ì. Êèºâ³», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâ-

íîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 25 ÷åðâíÿ

2012 ðîêó çà ¹ 43/960.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

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 затвердження робочого проекту «Реконструкція дороги 
від вул. Електриків, 29&а до вул. Набережно&Рибальська 

у Подільському районі міста Києва»
Розпорядження № 992 від 12 жовтня 2016 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто&герой Київ»:

1. Çàòâåðäèòè ðîáî÷èé ïðîåêò «Ðåêîíñòðóêö³ÿ äîðîãè â³ä âóë. Åëåêòðèê³â, 29-à äî âóë. Íàáåðåæ-

íî-Ðèáàëüñüêà ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà», âðàõîâóþ÷è åêñïåðòíèé çâ³ò äåðæàâíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëüíà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿

äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè» â³ä 16 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 00-1362-16/ÏÁ ùîäî ðîçãëÿäó ïðî-

åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ç òàêèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

2. Âèêîðèñòàííÿ ïåðåäáà÷åíèõ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà êîø-

ò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó (ç ÏÄÂ) òà êîøò³â íà ïîêðèòòÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ³íôëÿö³éíèìè ïðîöå-

ñàìè (ç ÏÄÂ), çàìîâíèê çä³éñíþº íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòóâàëüíèõ äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äå-

òàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèáêà Î. Â.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 20 грудня 2005 року № 2344 

«Про реєстрацію Статуту релігійної громади парафії «Святого
Великомученика і Цілителя Пантелеймона» у Шевченківському

районі м. Києва Української Православної Церкви 
Київського Патріархату»

Розпорядження № 989 від 11 жовтня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Го&
лови Парафіяльної ради&настоятеля релігійної громади парафії «Святого Великомученика і Цілителя Пан&

Про затвердження структури Департаменту інформаційно&
комунікаційних технологій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1018 від 13 жовтня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в України», рішення Київської міської ради

від 28 липня 2016 року № 857/857 «Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)»

1. Çàòâåðäèòè ñòðóêòóðó Äåïàðòàìåíòó ³í-

ôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äî-

äàºòüñÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Про проведення фіналу Кубку України 
з мотоциклетного спорту (мотокрос)

Розпорядження № 1021 від 19 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні», Порядку організації та про&

ведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно&просвітниць&
кого, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
червня 1999 року № 317/418, з метою популяризації фізичної культури, спорту, олімпійського руху та пропа&
ганди здорового способу життя:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó Ôåäåðàö³¿ ìîòîöèêëåò-

íîãî ñïîðòó Óêðà¿íè ùîäî ïðîâåäåííÿ ç 28 äî 30

æîâòíÿ 2016 ðîêó â ì³ñò³ Êèºâ³ íà Ïèðîã³âñüêîìó

øëÿõó, 188 (âóë. ×åðâîíîïðàïîðí³é) (ìîòîòðàñà

«Ïèðîã³â») ç 09.00 äî 18.00 Ô³íàëó Êóáêó Óêðà¿íè ç

ìîòîöèêëåòíîãî ñïîðòó (ìîòîêðîñ) (äàë³ — Çàõ³ä).

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

13.10.2016 ð. ¹ 1018

СТРУКТУРА 
Департаменту інформаційно&комунікаційних технологій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó

2. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò — þðèñêîíñóëüò

3. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç ïèòàíü ïåðñîíàëó

4. Ñåêòîð ç ïèòàíü áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà çâ³òíîñò³

5. Ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó ³íôîðìàö³é-

íî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

5.1. Â³ää³ë ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèõ ñèñòåì

5.2. Â³ää³ë ðîçâèòêó ìåðåæåâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

6. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó

7. Óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

7.1. Â³ää³ë îðãàí³çàö³¿ âïðîâàäæåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

7.2. Â³ää³ë çàõèñòó ³íôîðìàö³¿
Керівник апарату В. Бондаренко

Показник Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва & реконструкція

Категорія дороги & проїзд

Розрахункова інтенсивність руху автом./год 144

Розрахункова швидкість руху км/год 30

Довжина ділянки реконструкції м 275,80

Кількість смуг руху . смуга 2

Ширина смуги руху м 3,5

Ширина проїзної частини м 7,0

Ширина тротуарів м 1,5; 2,5

Найменші радіуси кривих у плані м 125

Мінімальні радіуси вертикальних кривих:

опуклих м 1050

угнутих м 600

Найбільший поздовжній похил % 17

Тип покриття асфальтобетон

Тривалість будівництва місяць 3,0

Загальна кошторисна вартість в поточних цінах станом на 15.09.2016, у тому числі: тис. грн 8215,476

будівельні роботи тис. грн 6576,451

інші витрати тис. грн 1639,025

2. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ñïðèÿòè âèð³øåííþ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü, ïî-

â’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì Çàõîäó

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó âçÿëà íà ñå-

áå Ôåäåðàö³ÿ ìîòîöèêëåòíîãî ñïîðòó Óêðà¿íè.

4. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè îõîðîíó ãðî-

ìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

5. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

çà çâåðíåííÿì îðãàí³çàòîðà Çàõîäó ÷åðãóâàí-

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

ìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

6. Ôåäåðàö³¿ ìîòîöèêëåòíîãî ñïîðòó Óêðà¿íè

çàáåçïå÷èòè íàëåæíèé ñàí³òàðíèé ñòàí øëÿ-

õîì âñòàíîâëåííÿ òóàëåòíèõ ìîäóëüíèõ êàá³í ç

ðîçðàõóíêó 1 ñàí³òàðíî-òåõí³÷íèé ïðèëàä íà

500 îñ³á, êîíòåéíåð³â òà óðí äëÿ çáîðó ïîáóòî-

âèõ â³äõîä³â, ¿õ íàëåæíå îáñëóãîâóâàííÿ ï³ä ÷àñ

ïðîâåäåííÿ Çàõîäó

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Виконуючий обов’язки голови 

Г. Пліс
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Продовження
в
наст�пном�
номері

1.�Унести�до�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�від�20��р�дня�2005�ро���№ 2344�«Про

реєстрацію�Стат�т��релі�ійної��ромади�парафії�«Свято�о

Вели�ом�чени�а�і�Цілителя�Пантелеймона»���Шевчен�ів-

сь�ом��районі�м.�Києва�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�-

ви�Київсь�о�о�Патріархат�»�та�і�зміни:

��за�олов���та�те�сті�розпорядження�слова�«релі�ій-

ної��ромади�парафії�«Свято�о�Вели�ом�чени�а�і�Ціли-

теля�Пантелеймона»���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�Київсь�о�о�Патріар-

хат�»�замінити�словами�«релі�ійної�ор�анізації�«Релі-

�ійна��ромада�парафії�«Свято�о�Вели�ом�чени�а�і�Ціли-

теля�Пантелеймона»���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�Київсь�о�о�Пат-

ріархат�».

2.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі�ійної��ромади

парафії�«Свято�о�Вели�ом�чени�а�і�Цілителя�Пантелей-

мона»���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�У�раїнсь�ої

Православної�Цер�ви�Київсь�о�о�Патріархат�,�зареєс-

тровано�о�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�20��р�дня�2005�ро���№ 2344,�ви�лавши

йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Про перерозподіл видатків, передбачених Департаменту міського 
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
на 2016 рік у бюджеті міста Києва та внесення змін до Розподілу коштів 

Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища
для фінансування природоохоронних заходів у м. Києві на 2016 рік

Розпорядження № 1007 від 13 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 22, 23 Бюджетного кодексу України, статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті

19 Закону України «Про столицю України місто4герой Київ», статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного се4
редовища», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що
належать до природоохоронних заходів», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження По4
рядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», враховуючи рішення Ки4
ївської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», рішення Київської міської ради від 14
липня 2016 року № 710/710 «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київсько4
го міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2016 році», з метою належного фінансування природоохо4
ронних заходів у місті Києві в 2016 році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�розвит��,�перед-

бачених�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збере-

ження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�на�2016�рі����спеціальном��фонді�бюджет��міста

Києва,�в�межах�за�ально�о�обся���бюджетних�призна-

чень,�шляхом�зменшення�видат�ів�розвит���по��од��про-

�рамної��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцево-

�о�бюджет��5019110�«Охорона�та�раціональне�ви�орис-

тання�природних�рес�рсів»�(KTKBK�240601)�в�с�мі

4400000,00��рн�та�збільшення�видат�ів�розвит���по��о-

д��про�рамної��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�міс-

цево�о�бюджет��5019120�«Утилізація�відходів»�(КТКВК

240602)�в�с�мі�1000000,00��рн,�по��од��про�рамної��ла-

сифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцево�о�бюджет�

5019140�«Інша�діяльність���сфері�охорони�нав�олишньо-

�о�природно�о�середовища»�(КТКВК�240604)�на�с�м�

1000000,00��рн,�по��од��про�рамної��ласифі�ації�видат-

�ів�та��редит�вання�місцево�о�бюджет��5019150�«Збе-

реження�природно-заповідно�о�фонд�»�(КТКВК�240605)

на�с�м��600000,00��рн�та�видат�ів�споживання,�по��од�

про�рамної��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�міс-

цево�о�бюджет��5019130�«Лі�відація�іншо�о�забр�днен-

ня�нав�олишньо�о�природно�о�середовища»�(КТКВК

240603)�в�с�мі�1500000,00��рн,�по��од��про�рамної��ла-

сифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцево�о�бюджет�

5019140�«Інша�діяльність���сфері�охорони�нав�олишньо-

�о�природно�о�середовища»�(КТКВК�240604)�на�с�м�

300000,00��рн,�що�додається.

2.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збережен-

ня�природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�забезпечити�подання�на�по�одження�перерозпо-

діл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпоря-

дження,�до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

внести�відповідні�зміни�до�розпис��місцево�о�бюджет�

після�по�одження�в��становленом��поряд���перерозпо-

діл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпоря-

дження,�з�постійною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

4.�Внести�зміни�до�Розподіл���оштів�Київсь�о�о�місь-

�о�о�фонд��охорони�нав�олишньо�о�природно�о�сере-

довища�для�фінанс�вання�природоохоронних�заходів���

м.�Києві�на�2016�рі�,�затверджено�о�розпорядженням

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

�ої�державної�адміністрації)�від�11�серпня�2016�ро��

№ 662,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

13.10.2016�р.�№�1007

Перерозподіл видатків розвитку, передбачених Департаменту міського благоустрою 
та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 2016 рік у спеціальному фонді бюджету 
міста Києва, в межах загального обсягу бюджетних призначень

№ Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету

Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету

Назва коду програмної класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів/ Назва
коду тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Код
економічної
класифікації
видатків

Сума
зменшення

Сума
збільшення

1. 5019110 240601 Охорона та раціональне використання
природних ресурсів

3210 4400000,00

2 5019140 240604 Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища

2282 300000,00

3. 5019130 240603 Ліквідація іншого забруднення
навколишнього природного середовища

2610 1500000,00

4. 5019120 240602 Утилізація відходів 3210 1000000,00

5. 5019140 240604 Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища

3210 1000000,00

6. 5019150 240605 Збереження природно)заповідного фонду 3210 600000,00

телеймона» у Шевченківському районі м. Києва Української Православної Церкви Київського Патріархату від 08 липня 2016 року та
протокол Парафіяльних зборів релігійної громади від 08 липня 2016 року № 1:

Керівник апарату В. Бондаренко

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Îãîëîøåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ çì³í 
äî òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é

Äî â³äîìà ìåøêàíö³â áóäèíê³â, ÿê³ îáñëóãîâóþòüñÿ ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð"
Ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³ä 11.10.2016 ¹982 ïî áóäèíêàõ, ÿê³ îáñëóãîâóþòüñÿ ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð", áóëè
çàòâåðäæåí³ òàðèôè òà ñòðóêòóðà òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é.

Ïåðåë³ê áóäèíê³â ÒÎÂ “Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð”:

Îãîëîøåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â 
íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é

Äî â³äîìà ìåøêàíö³â áóäèíê³â, ÿê³ îáñëóãîâóþòüñÿ ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð"
Ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 11.10.2016 ¹ 982 ïî áóäèíêàõ, ÿê³ îáñëóãîâóþòüñÿ ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð" áóëè
çàòâåðäæåí³ òàðèôè òà ñòðóêòóðà òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.

Ïåðåë³ê áóäèíê³â ÒÎÂ “Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð”:

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåí-
íÿ çà àäðåñîþ: âóë.Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 146 (Ñïåö³àëüíà øêîëà-³íòåðíàò ²-²² ñòóïåí³â ¹ 7 ì³ñòà Êèºâà)

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 75,00 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêèõ òà áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ çä³éñíþþòü áåçêîø-

òîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàìè ðîç-
âèòêó, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ÿêùî îðåíäîâàíà ïëîùà ñòàíîâèòü äî 100 êâ. ì òà íå âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (êîðåêö³éíî-ðîçâèâàëüí³ çàíÿòòÿ ç ä³òüìè òà
ï³äë³òêàìè, ùî ìàþòü ðîçëàäè ñïåêòðó àóòèçìó òà ïîðóøåííÿ ðîçâèòêó, ó ìåæàõ ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³)
(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó
âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 3,64315 òèñ. ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 1 ãðèâíÿ íà ð³ê (áåç ÏÄÂ).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

(ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-á, ì. Êè¿â, 03127, òåë.: 257-81-41, 257-12-57).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

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

Êèºâà, ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß.

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñ-
ëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 22): — íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ â ï³äâàë³ æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 11, ïëîùåþ 122,0
êâ.ì, âàðò³ñòþ 1 334 900,0 ãðí (áåç ÏÄÂ) ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ñòàâêà 1 % çà 20 êâ.ì òà 4 % çà 102,0
êâ.ì, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 3 902,57 ãðí (áåç ÏÄÂ) ñòàíîì íà 31.07.2016, çàïðîïîíîâàíèé çà-
ÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâíèêàìè íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òà-
êîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîí-

íà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáî-

ëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ì.
102, 104, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.

Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ â³ä
30.08.2016 ðîêó ¹ 36 ó ñïðàâ³ ¹ 937/79-ð-02-05-15 ïðî ïîðóøåííÿ ÒÎÂ "Ñòàòïîñòà÷"
(37485328), ÿêå ïåðåäáà÷åíå ï. 1 ñò. 50 òà ï. 4 ÷. 2 ñò. 6 ÇÓ "Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿".
Çàçíà÷åíèì Ð³øåííÿì íà ÒÎÂ "Ñòàòïîñòà÷" íàêëàäåíî øòðàô 68 000 ãðí. Ç äåòàëüíèì òåêñòîì
ð³øåííÿ ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ ÀÌÊÓ çà ïîñèëàííÿì
http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index

¹
ï/ï Àäðåñà áóäèíêó Íîìåð

áóäèíêó

Ïëàíîâî åêîíîì³÷íî îáãðóíòîâàí³ òàðèôè íà ïîñëóãè

Òàðèô, ãðí çà 1 êâ. ì 
çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèðè 

çà ì³ñÿöü, êð³ì êâàðòèð 
ïåðøîãî ïîâåðõó

Òàðèô, ãðí çà 1 êâ. ì 
çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèðè

ïåðøîãî ïîâåðõó çà ì³ñÿöü

1 2 3 4 5

1 âóë. Ôåîäîñ³éñüêà 3-â 6,1 5,22

2 âóë. Äóá³í³íà Âîëîä³ 7/14 6,57 4,80

3 âóë. Ðàäóíñüêà 30 5,22 4,25

¹
ï/ï Àäðåñà áóäèíêó Íîìåð áó-

äèíêó

Ïëàíîâî-åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàí³ òàðèôè íà ïîñëóãè

Òàðèô, ãðí çà 1 êâ. ì çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèðè çà
ì³ñÿöü, êð³ì êâàðòèð ïåð-

øîãî ïîâåðõó

Òàðèô, ãðí çà 1 êâ. ì çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèðè
ïåðøîãî ïîâåðõó çà ì³-

ñÿöü

1 2 3 4 5

1 âóë. Ëîìîíîñîâà 83-À 6.31 5.6

2 âóë. Ôåîäîñ³éñüêà 1 6.06 5.21

3 âóë. Ôåîäîñ³éñüêà 1-À 6.01 5.13

4 âóë. Àííè Àõìàòîâî¿ 22 5.58 4.38

5 ïð-ò Ï. Ãðèãîðåíêà 14 5.54 4.76

6 âóë. Äðàãîìàíîâà 40-ª 5.45 4.24

7 âóë. Äðàãîìàíîâà 40-Æ 5.43 4.27

8 âóë. Äðàãîìàíîâà 40-3 5.43 4.19

9 âóë. Óðë³âñüêà 20 5.14 4.2

10 âóë. Óðë³âñüêà 34 5.49 4.78

11 âóë. Óðë³âñüêà 36-À 6.08 5.01

12 âóë. Óðë³âñüêà 38-À 5.89 5.13

13 âóë. Õàðê³âñüêå øîñå 58-Á 6.37 5.35

14 âóë. Ê. Äàíüêåâè÷à 8 5.37 4.65

15 âóë. Ê. Äàíüêåâè÷à 12 6.32 5.3

16 âóë. Ê. Äàíüêåâè÷à 14 6.27 5.25

17 âóë. Ê. Äàíüêåâè÷à 16 6.45 5.42

18 âóë. Ë³ñê³âñüêà 7 5.66 5

19 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ 3 4.82 4.11

20 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ 5 5.32 4.39

21 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ 9 4.98 4.21

22 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ 9-À 4.95 4.2

23 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ 11 6.06 4.98

24 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ 13         5.95 4.99

25 ïðîñï. À. Íàâî¿ 69 5.36 4.4

26 á-ð Ïåðîâà 10-À 5.21 4.73

27 âóë. Ðàéäóæíà 59-Á 5.63 5

28 âóë. Éîðäàíñüêà 1 5.28 4.65

29 âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà 15-ã 5.45 4.62

30 âóë. Ê³êâ³äçå 14 6.53 6.53

31 ïðîñï. Ïðàâäè 5-Á 6.13 5.2

32 ïðîñï. Ïðàâäè 31-À 5.53 4.81

33 âóë. Ñèìèðåíêà 5-Â 6.13 4.99

34 âóë. Çîä÷èõ 50-Á 6.15 5.04

35 âóë. Äîíåöüêà 37/19 6.38 5.24

36 âóë. Åðíñòà 2 5.25 4.34

37 âóë. Îñâ³òè 14à 5.72 4.99

38 âóë. Ïóëþÿ 2 5.2 4.54

39 âóë. Óøèíñüêîãî 14-Á 6.44 5.67

40 âóë. Ñì³ëÿíñüêà 15 5.41 4.28

41 ïð-ò Â. Ëîáàíîâñüêîãî 4-Æ 5.87 5.33

42 ïð-ò Â. Ëîáàíîâñüêîãî 6-Â 6 5.3

43 ïð-ò Â. Ëîáàíîâñüêîãî 6-Ã 5.95 5.23

44 ïð-ò Â. Ëîáàíîâñüêîãî 6-Ä 5.95 5.23

45 âóë. Äìèòð³âñüêà 75 6.46 5.81

46 âóë. Ïîëòàâñüêà 10 6.44 5.94

47 âóë. Çëàòîóñò³âñüêà 55 6.43 5.1

48 âóë. Çëàòîóñò³âñüêà 10/12 4.77 3.98

49 âóë. Êîïåðí³êà 11 5.13 4.66

50 âóë. Òàòàðñüêà 27/4 5.98 5.18

51 âóë. Â. ×îðíîâîëà 27 6,64 5,71



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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

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

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

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

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

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

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

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

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

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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 50515
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Â ÑÒÎËÈÖ² òðèâàº âïðîâàäæåí-
íÿ íîâî¿ òðàíñïîðòíî¿ ïîë³òèêè,
ïåðåäáà÷åíî¿ Ñòðàòåã³ºþ ðîçèòêó
ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó. Â ¿¿ îñ-
íîâ³ ëåæèòü ÷³òêèé ðîçïîä³ë ïð³î-
ðèòåò³â ì³æ ï³øîõîäîì, âåëîñè-
ïåäèñòîì, ãðîìàäñüêèì òðàíñïîð-
òîì, àâòîìîá³ëåì, ùî ñòî¿òü, òà
àâòîìîá³ëåì, ùî ðóõàºòüñÿ. Â äà-
íèé ìîìåíò â ì³ñò³ íåìàº æîäíî¿
ïîâí³ñòþ ï³øîõ³äíî¿ âóëèö³. Ñà-
ìå òîìó áóëî âèð³øåíî ðåàë³çóâà-
òè ïðîåêò ñòâîðåííÿ çîíè áåç àâ-
òî íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ òà âó-
ëèö³ Ñàãàéäà÷íîãî. ²äåÿ ìàº áóòè

ïîâí³ñòþ âò³ëåíà â æèòòÿ äî ïî-
÷àòêó ªâðîáà÷åííÿ íàâåñí³ 2017
ðîêó.

Â 2015-ìó Äåïàðòàìåíòîì ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè áóâ
îðãàí³çîâàíèé êîíêóðñ, ÿêèé âè-
çíà÷èâ ïðîåêò íà íàéêðàùó êîí-
öåïö³þ áëàãîóñòðîþ Êîíòðàêòî-
âî¿ ïëîù³.

Îñíîâíà ³äåÿ ïðîåêòó-ïåðå-
ìîæöÿ «Êè¿âñüêà â³òàëüíÿ» ïîëÿ-
ãàº â ñòâîðåíí³ ïóáë³÷íîãî ïðîñ-
òîðó, àëå áåç êàï³òàëüíèõ âòðó÷àíü
ó ì³ñüêå ñåðåäîâèùå. Àðõ³òåêòî-
ðè çðîáèëè àêöåíò íà ðîçâèòîê

ï³øîõ³äíî¿ òà âåëîñèïåäíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè, ïåðåäáà÷èëè îñâ³òëåí-
íÿ ìàã³ñòðàëåé ³ ï³äñâ³÷óâàííÿ áó-
ä³âåëü.

«²äåÿ ñòâîðåííÿ ï³øîõ³äíèõ âó-
ëèöü â öåíòð³ ñòîëèö³ íå º íîâîþ —
â áàãàòüîõ äåðæàâàõ ñâ³òó ¿¿ âæå
äàâíî ðåàë³çîâàíî. Âò³ëåííÿ â æèò-
òÿ ïðîåêòó ñòàíå îäíèì ³ç êðîê³â Êè-
ºâà íà øëÿõó äî ïåðåòâîðåííÿ éî-
ãî ó çðó÷íå òà êîìôîðòíå ºâðîïåé-
ñüêå ì³ñòî äëÿ âñ³õ êàòåãîð³é ãðî-
ìàäÿí», — çàçíà÷èâ äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ìàéçåëü.

Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó ïåðåäáà÷àº
âïðîâàäæåííÿ íîâî¿ òðàíñïîðò-
íî¿ ñõåìè ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ï³-
øîõ³äíî¿ âóë. Ñàãàéäà÷íîãî â³ä
âóë. Àíäð³¿âñüêà äî Êîíòðàêòîâî¿
ïëîù³.

Äî ñëîâà, äî ê³íöÿ òèæíÿ ñòàð-
òóº åêñïåðèìåíò — ñõåìà (òðèâà-
òèìå ì³ñÿöü), ðîçðîáëåíà ïåðå-
ìîæöÿìè êîíêóðñó. Çà ðåçóëüòà-
òàìè çàõîäó åêñïåðòè âèð³øàòü,
÷è ìîæëèâî âïðîâàäèòè íîâàö³þ
íà ïîñò³éí³é îñíîâ³, ³ ÷è º öå äîö³ëü-
íèì. Òàêîæ îö³íèòè ïðîåêò çìî-
æóòü ³ êèÿíè — êîæåí ìàº ìîæëè-
â³ñòü âèñëîâèòè ñâîþ äóìêó ç öüî-
ãî ïðèâîäó �

ÌÅÐ Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî äîðó÷èâ ïðîâåñòè ñëóæ-
áîâó ïåðåâ³ðêó ³ àóäèò ó â³ää³ë³ ðåêëàìè Äåïàðòà-
ìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ÊÌÄÀ.

«Ïåðåâ³ðêà ìàº áóòè çä³éñíåíà ³ ó â³ää³ë³ ðåêëàìè,
³ â Äåïàðòàìåíò³, ³ â óñ³õ ñòðóêòóðàõ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿê³
ìàþòü â³äíîøåííÿ äî ðåêëàìè â Êèºâ³. Áî ïîêè ìè
ñüîãîäí³ ðîáèìî âñå, ùîá íàâåñòè ëàä ó ö³é ñôåð³ â
ñòîëèö³,äåÿê³ ÷èíîâíèêè ïðîäîâæóþòü áðàòè õàáàð³.
Òàê íå áóäå! ß äÿêóþ ïðàö³âíèêàì Íàö³îíàëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿ çà åôåêòèâíó ðîáîòó ³ ñïîä³âàþñÿ íà ïîäàëüøó
îïåðàòèâíó ðåàêö³þ íà ñèãíàëè ïðî «ä³ÿëüí³ñòü» ÷è-
íîâíèê³â-çäèðíèê³â», — çàÿâèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð ñòîëèö³ çàêëèêàâ ï³äïðèºìö³â íå ìîâ÷àòè
³ íå äàâàòè ãðîøåé, ÿêùî ÿêèéñü ïîñàäîâåöü ¿õ âè-
ìàãàº, à îäðàçó çâåðòàòèñÿ äî ïðàâîîõîðîíö³â. «Ò³ëü-

êè ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè, ò³ëüêè ïîêàçàâøè, ùî
çäèðíèêè íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ ñ³äàþòü ó
â’ÿçíèöþ, ìè çíèùèìî êîðóïö³þ», — ï³äêðåñëèâ
Â³òàë³é Êëè÷êî �

Â Êèºâ³ çðîáëÿòü ï³øîõ³äíó çîíó
íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ òà âóëèö³ Ñàãàéäà÷íîãî

Â³ää³ë ðåêëàìè ó Äåïàðòàìåíò³ ì³ñòîáóäóâàííÿ 
òà àðõ³òåêòóðè ïåðåâ³ðÿòü

ÏÐÎÄÎÂÆÅÍÎòåðì³í ïîäà÷³ ïðî-
åêò³â äî Áþäæåòó ó÷àñò³, çàâäÿêè
ÿêîìó àêòèâí³ êèÿíè ìîæóòü âçÿ-
òè ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ áþäæåòó òà
ðåàë³çóâàòè ñâî¿ ³äå¿ ùîäî ï³äâè-

ùåííÿ êîìôîðòó æèòòÿ ó ñòîëèö³.
Ïîäàòè çàÿâêó äî Áþäæåòó ó÷àñ-

ò³ ìîæíà äî 6 ãðóäíÿ íà ñàéò³ «Ãðî-
ìàäñüêèé ïðîåêò» (https://gb.
kievcity. gov.ua/). Ãîëîñóâàííÿ çà
íàéêðàù³ ïðîïîçèö³¿ êèÿí ðîç-
ïî÷íåòüñÿ 17 ãðóäíÿ ³ òðèâàòèìå
äî 26 ãðóäíÿ 2016 ðîêó.

Äî ðîçãëÿäó ïðèéìàþòüñÿ ïðîåê-
òè çà íàñòóïíèìè íàïðÿìàìè: áåç-
ïåêà òà ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê; äî-
ðîæíüî-òðàíñïîðòíà ³íôðàñòðóê-
òóðà; åíåðãîçáåðåæåííÿ; êîìóíàëü-
íå ãîñïîäàðñòâî; êóëüòóðà òà òóðèçì;

íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå; îñâ³òà;
îõîðîíà çäîðîâ’ÿ; ñîö³àëüíèé çà-
õèñò; ñïîðò; òåëåêîìóí³êàö³¿.

Íàãàäàºìî, ó Êèºâ³ ïî÷àëà ïðà-
öþâàòè åëåêòðîííà ñèñòåìà «Ãðî-
ìàäñüêèé ïðîåêò», çàâäÿêè ÿê³é
êîæåí êèÿíèí ìîæå ïîäàòè ñâ³é
ïðîåêò ðîçâèòêó ì³ñòà, òàêèì ÷è-
íîì äîëó÷èâøèñü äî Áþäæåòó
ó÷àñò³. Âàæëèâ³ äëÿ ñòîëèö³ ïðî-
ïîçèö³¿, ÿê³ îòðèìàþòü íàéá³ëü-
øó ï³äòðèìêó ìåøêàíö³â, áóäóòü
ðåàë³çîâàí³ çà ðàõóíîê áþäæåò-
íèõ êîøò³â �

Ïðîäîâæåíî òåðì³í ïîäà÷³ ïðîåêò³â 
äî Áþäæåòó ó÷àñò³

Óêð³íôîðì ï³äãîòóâàâ òåñò íà çíàííÿ
àíãë³éñüêî¿ ìîâè

2016-ÈÉ îô³ö³éíî ïðîãîëîøå-
íî Ðîêîì àíãë³éñüêî¿ ìîâè â Óêðà-
¿í³. Â³äòàê Óêð³íôîðì ï³äãîòó-
âàâ ñïåö³àëüíèé àíãë³éñüêî-óêðà-
¿íñüêèé òåñò. Â³í ìàº íà ìåò³ ïå-

ðåâ³ðèòè, ÿê äîáðå âè âîëîä³ºòå
³íîçåìíîþ ìîâîþ. Óñ³ îõî÷³
çìîæóòü øâèäêî ä³çíàòèñÿ ðå-
çóëüòàò ñâî¿õ çíàíü àíãë³éñüêî¿.
Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³ Óêð³íôîðìó �

Ùåïëåííÿ çìåíøèòü ê³ëüê³ñòü
çàõâîðþâàíü íà ãðèï

ÇÀ ÄÀÍÈÌÈ ÂÎÎÇ òà ñâ³òîâèõ
öåíòð³â ãðèïó, çã³äíî ïðîãíîçó
ÄÓ «²íñòèòóò åï³äåì³îëîã³¿ òà ³í-
ôåêö³éíèõ õâîðîá ³ì. Ë. Â. Ãðî-
ìàøåâñüêîãî ÍÀÌÍ Óêðà¿íè», â
íàø³é êðà¿í³ â åï³äåì³÷íîìó ñå-
çîí³ çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà
ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³ ³í-
ôåêö³¿ (ÃÐÂ²) 2016-2017 ðîêè
ïðîãíîçóºòüñÿ ïåðåâàæíà öèð-
êóëÿö³ÿ â³ðóñ³â ãðèïó A(H3¹ 2),
à ñàìå — â³ðóñó, ïîä³áíîãî äî
øòàìó À/Ãîíêîíã/4801/2014, ÿêèé
ïîêè ùî ïîâí³ñòþ íå ïðîÿâèâ ó
íàñ ñâî¿ åï³äåì³÷í³ ïîòåíö³¿.

ßê ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» íà-
÷àëüíèê ÃÓ Äåðæïðîäñïî-
æèâñëóæáè â ì. Êèºâ³ Îëåã Ðó-
áàí, ìîæëèâà òàêîæ ó÷àñòü ó åï³-
äåì³÷íîìó ïðîöåñ³ øòàìó, ùî
ïîä³áíèé äî Â/Áð³çáåí/60/2008
ãåíåòè÷íî¿ ë³í³¿ Â/Â³êòîð³ÿ. Íå
âèêëþ÷åíà ìîæëèâ³ñòü öèðêó-
ëÿö³¿ â³ðóñó ãðèïó, ïîä³áíîãî äî
À/Êàë³ôîðí³ÿ/7/2009 (HlNl)pdm,
àëå éîãî ðîëü â åï³äåì³÷íîìó
ïðîöåñ³ áóäå äðóãîðÿäíîþ. Çà
éîãî ñëîâàìè, ñë³ä çâåðíóòè óâà-
ãó, ùî âñ³ ö³ òðè øòàìè óâ³éøëè
äî ñêëàäó àêòóàëüíèõ ñåçîííèõ
âàêöèí ïðîòè ãðèïó äëÿ êðà¿í
Ï³âí³÷íî¿ ï³âêóë³ íà ñåçîí 2016-
2017 ðîê³â.

Îëåã Ðóáàí ââàæàº, ùî ç ìå-
òîþ îðãàí³çàö³¿ çàõîä³â, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà çàïîá³ãàííÿ âèíèê-
íåííþ ³ ïîøèðåííþ ãðèïó òà
ÃÐÂ² íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà, íå-
îáõ³äíî çàáåçïå÷èòè âèêîíàí-
íÿ íàñòóïíèõ ðåêîìåíäàö³é. Íà-
ñàìïåðåä, â ïåðåäåï³äåì³÷íî-
ìó ñåçîí³ 2016-2017 ðîê³â ïðî-
âîäèòè ùåïëåííÿ îñ³á, ùî íà-
ëåæàòü äî ãðóï ðèçèêó, ç ìåòîþ
óíèêíåííÿ óñêëàäíåíü òà ìîæ-
ëèâèõ ëåòàëüíèõ âèïàäê³â. Äî
ö³º¿ êàòåãîð³¿ íàëåæàòü: îñîáè,
ñòàðø³ 65 ðîê³â; ïàö³ºíòè áóäü-
ÿêîãî â³êó, ùî ïåðåáóâàþòü ó
ñòàö³îíàðíèõ ìåäè÷íèõ óñòà-
íîâàõ; âàã³òí³; ìàëþêè äî òðüîõ
ðîê³â; ä³òè òà ï³äë³òêè, ùî îäåð-
æóþòü òðèâàëó òåðàï³þ àöåòèë-
ñàë³öèëîâîþ êèñëîòîþ; ïàö³ºí-
òè ç õðîí³÷íèìè çàõâîðþâàí-
íÿìè ëåãåí³â àáî ñåðöåâî-ñó-
äèííî¿ ñèñòåìè; ç ïîðóøåííÿì
îáì³íó ðå÷îâèí, âêëþ÷àþ÷è öóê-
ðîâèé ä³àáåò; ç ³ìóííîþ íåäî-
ñòàòí³ñòþ; ç îæèð³ííÿì, õâîð³
íà ñòàô³ëîêîêîâó ³íôåêö³þ. Ñå-
ðåä îñ³á, ÿê³ íàëåæàòü äî ãðóïè
åï³äåì³÷íîãî ðèçèêó, êîòðèì
ðåêîìåíäîâàíî ùîð³÷íó âàêöè-
íàö³þ ïðîòè ãðèïó, íàéñóòòºâ³-
øîþ º ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè �
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