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ÂÆÅ ÄÐÓÃÈÉ òèæäåíü ïîñï³ëü
êîìóíàëüíèêè òà íåáàéäóæ³ æè-
òåë³ ñòîëèö³, ÿê³ ïðàãíóòü áà÷èòè
ñâîº ì³ñòî êðàñèâèì ³ îõàéíèì,
âëàñíîðó÷ âïîðÿäêîâóþòü çåëåí³
çîíè Êèºâà. Ëþäè, ÿê³ íå ïîøêî-
äóâàëè ñâî¿ ñèëè òà ÷àñ, ç³áðàëè-
ñÿ ïðèáðàòè ëèñòÿ, ñì³òòÿ, à òà-
êîæ âèñàäèòè äåðåâà òà êóù³. Íà-
â³òü äîù íå â³äëÿêàâ ìåøêàíö³â â³ä
áëàãîðîäíî¿ ñïðàâè.

Ø³ñòü ãåêòàð³â ïàðêó «Â³äðàä-
íèé» ïðèéøëî âïîðÿäêîâóâàòè
ïîíàä 200 ëþäåé, ïðåäñòàâíèêè
11 ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é. Êå-
ð³âíèê Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó
Ìàêñèì Øêóðî ðàçîì ³ç ìåøêàí-
öÿìè ïðèáèðàâ ëèñòÿ, ñì³òòÿ òà

ñàäæàâ õâîéí³ äåðåâà. «Ïàðê «Â³ä-
ðàäíèé» — îäèí ç íàéá³ëüøèõ ó
ì³êðîðàéîí³ Â³äðàäíèé. Òîìó öå
òðàäèö³éíå é óëþáëåíå ì³ñöå â³ä-
ïî÷èíêó ìåøêàíö³â ñóñ³äí³õ áó-
äèíê³â. Êîæíîãî ðîêó ìè â³äêðè-
âàºìî íå ëèøå íîâ³ îá’ºêòè, àëå é
ïîñò³éíî îáëàøòîâóºìî íàÿâí³.
Íàìàãàºìîñÿ çðîáèòè «Â³äðàä-
íèé» ùå êðàùèì ³ ö³êàâ³øèì: âè-
ñàäæóâàòè òóò íîâ³ äåðåâà òà êëóì-
áè ç êâ³òàìè, ñòâîðþâàòè íîâ³ àëå¿,
êîìïîçèö³¿. Òàê³ æ ðîáîòè ïðîâî-
äÿòüñÿ â ³íøèõ ïàðêàõ ³ ñêâåðàõ
ðàéîíó. Äíÿìè íà áóëüâàð³ Ëåïñå
âèñàäèëè 400 òîïîëü, êîòð³ íå ìà-
þòü ïóõó òà íå âèêëèêàþòü àëåð-
ã³¿,— çàçíà÷èâ Ìàêñèì Øêóðî,—

Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí âõîäèòü ó
òð³éêó íàéçåëåí³øèõ ðàéîí³â ñòî-
ëèö³. Íå ò³ëüêè àäì³í³ñòðàö³ÿ òà
êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà ðîáëÿòü
óñå, àáè çáåðåãòè çåëåíèé ëàíä-
øàôò íàøî¿ ì³ñöåâîñò³, àëå é ñî-
ëîì’ÿíö³ íå çàëèøàþòüñÿ áàéäó-
æèìè. Òîìó ÿ äóæå âäÿ÷íèé æè-
òåëÿì çà ïë³äíó ñï³âïðàöþ ³ ó÷àñòü
íå ò³ëüêè ó òîëîêàõ, àëå é îáëàø-
òóâàíí³ çåëåíèõ çîí, êëóìá ó äâî-
ðàõ, á³ëÿ âëàñíèõ áóäèíê³â».

«Ìè çá³ëüøèìî âèñàäêó â³÷-
íîçåëåíèõ ðîñëèí ïî ì³ñòó. Êð³ì
òîãî, ùî âîíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ
âèñîêîþ äåêîðàòèâíîþ ÿê³ñòþ ö³-
ëîð³÷íî, ö³ íàñàäæåííÿ ï³äêðåñ-
ëþþòü ë³í³¿ ì³ñüêîãî ëàíäøàôòó
³ î÷èùàþòü ïîâ³òðÿ â ìåãàïîë³ñ³.
Âïåðøå ìè âæå ïî÷àëè âèñàäêó
äåêîðàòèâíèõ â³÷íîçåëåíèõ, òà-
êèõ ÿê ïñåâäîòñóãà ³ ã³ðñüêà ñîñ-
íà», — ïîâ³äîìèâ ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» Ìè-
õàéëî Íàêîíå÷íèé.

Â³äòàê, ïàðê «Â³äðàäíèé» ïî-
ïîâíèâñÿ äåñÿòêàìè íîâèõ äåðåâ.
À çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî
Ïàíòåëåºâ âçÿâ ó÷àñòü ó «Tree
Challenge» (öå îñ³ííÿ åñòàôåòà â³ä
«Êè¿âçåëåíáóäó» ç íàãîäè 60-ð³÷-
÷ÿ ï³äïðèºìñòâà).

«Ïðîäîâæóºìî ðîáèòè áëàãî-
ðîäíó ñïðàâó — âèñàäæóâàòè äå-
ðåâà òà êóù³ â Êèºâ³, àäæå ðîñëèí
íå ìîæå áóòè áàãàòî. Öüîãî ðîêó
íàø ïîêàçíèê 7000,òîìó ïðèéìàþ
÷åëåíäæ â³ä Ìèõàéëà Íàêîíå÷íî-
ãî ³ ïåðåäàþ åñòàôåòó êîëåêòèâó
Öåíòðó êîìóíàëüíîãî ñåðâ³ñó ì³ñ-
òà Êèºâà íà ÷îë³ ç Êàòåðèíîþ Ñàð-
ê³ñîâîþ, à òàêîæ ïåðøîìó çàñòóï-
íèêó ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³þ Ïë³-
ñó. Äîëó÷àéòåñü òà ñàäæàéòå äåðå-
âà ðàçîì ç íàìè! ßêùî ïîòð³áíî,
òî ³íâåíòàðåì çàáåçïå÷èìî!»

Â³äçíà÷àºòüñÿ, ùî ïðîâåäåí-
íÿ òîëîê ³í³ö³þâàëè ñàì³ ìåøêàí-
ö³, ÿê³ õî÷óòü áà÷èòè ì³ñòî ÷èñ-
òèì ³ ïðèºìíèì äëÿ ïðîâåäåííÿ
â³ëüíîãî ÷àñó. À «Êè¿âçåëåíáóä»
çàêëèêàº æèòåë³â ñâî¿õ ðàéîí³â
äîëó÷èòèñÿ äî öèõ çàõîä³â, ùîá
ðàçîì çðîáèòè ñòîëèöþ çåëåíèì
³ êîìôîðòíèì ì³ñòîì.

Ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÄÀ ïîâ³äîì-
ëÿº, ùî â ìèíóëó ñóáîòó âîëîíòå-
ðè âèñàäèëè 1000 íàñàäæåíü. À
âæå ö³º¿ ñóáîòè çåëåí³ çîíè ì³ñòà
ïîíîâèëèñÿ 2000 äåðåâàìè ³ êó-
ùàìè. Âñüîãî, çà ì³ñÿöü ïðîâåäåí-
íÿ òîëîê, ïðåäñòàâíèêè «Êè¿âçå-
ëåíáóäó» ïëàíóþòü âèñàäèòè 7000
ñàäæàíö³â �

Òðèâàº ìàñøòàáíå
îçåëåíåííÿ ñòîëèö³
� Ï³ä ÷àñ ñóáîòíüî¿ òîëîêè â ïàðêó «Â³äðàäíèé» âèñàäæåíî 20 õâîéíèõ äåðåâ,

âïîðÿäêîâàíî 6 ãåêòàð³â çåëåíî¿ çîíè

Öüîãîð³÷ 
ô³íàíñóâàííÿ 
ïðîãðàìè «Òóðáîòà»
çá³ëüøåíî
ìàéæå âäâ³÷³

Ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì ó

2016-ìó ô³íàíñóâàííÿ ì³ñüêî¿ ö³-

ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçó-

ñòð³÷ êèÿíàì» çá³ëüøåíî ìàéæå ó

äâà ðàçè. Ïðî öå ó÷îðà ïîâ³äîìèâ

íà áðèô³íãó çàñòóïíèê ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê.

«Çàâäÿêè çíà÷íîìó ô³íàíñó-

âàííþ ïðîãðàìè «Òóðáîòà»,ó öüîìó

ðîö³ ìè çíàéøëè ìîæëèâ³ñòü ó òðè

ðàçè çá³ëüøèòè çàáåçïå÷åííÿ ñà-

íàòîðíî-êóðîðòíèì îçäîðîâëåí-

íÿì áëèçüêî 1400 ãðîìàäÿí ï³ëü-

ãîâèõ êàòåãîð³é. Âïåðøå ïåðåäáà-

÷åíî îçäîðîâëåííÿ ä³òåé-³íâàë³-

ä³â,õâîðèõ íà öåðåáðàëüíèé ïàðà-

ë³÷ ç êóðñîì ðåàá³ë³òàö³¿ òà ñóïðî-

âîäîì, ï³ñëÿ äîâãîòðèâàëî¿ ïåðå-

ðâè â³äíîâëåíî çàáåçïå÷åííÿ ìåø-

êàíö³â ñòîëèö³ ï³ëüãîâèõ êàòåãî-

ð³é çàñîáàìè ã³ã³ºíè. Îêð³ì òîãî, ó

10 ðàç³â çá³ëüøåíî âèïëàòó îäíî-

ðàçîâî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè

÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ êèÿí-ó÷àñ-

íèê³â ÀÒÎ òà Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîò-

í³»,— ðîçïîâ³â ïàí Ïîâîðîçíèê.

Òàêîæ â³í äîäàâ, ùî ì³ñüêîþ

âëàäîþ ïåðåäáà÷åíî òà âæå ïðî-

ô³íàíñîâàíî 10 àâòîìîá³ë³â ñïå-

ö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, à íà îñòàí-

í³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ïðîãîëîñîâà-

íî çà ïðèäáàííÿ ùå 10 àâòîìî-

á³ë³â ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ

äëÿ ïåðåâåçåííÿ ³íâàë³ä³â ç ïî-

ðóøåííÿì îïîðíî-ðóõîâîãî àïà-

ðàòó, ùî ñóòòºâî ï³äâèùèòü ÿê³ñòü

íàäàííÿ ïîñëóã çàçíà÷åí³é êàòå-

ãîð³¿ îñ³á.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ï³ä-

êðåñëèâ, ùî éäó÷è íàçóñòð³÷ ïî-

áàæàííÿì êèÿí, íà 21 400 òèñ. ãðí

áóëè çàêóïëåí³ åëåêòðè÷í³ â³çêè

äëÿ ëþäåé, ÿê³ ïåðåíåñëè ³íñóëüò,

òà ³ç çàéâîþ âàãîþ, áàãàòîôóíê-

ö³îíàëüí³ ë³æêà ç åëåêòðîïðèâî-

äîì, ïðîòèïðîëåæíåâ³ ìàòðàöè,

çàñîáè ñêëàäíîãî ïðîòåçóâàííÿ òà

ñïåö³àëüí³ çàñîáè äëÿ îð³ºíòóâàí-

íÿ, ñï³ëêóâàííÿ òà îáì³íó ³íôîð-

ìàö³ºþ.

«Ó ïëàíàõ ì³ñüêî¿ âëàäè çá³ëü-

øèòè ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè ó

2017 ðîö³ ïðèáëèçíî íà 25 â³ä-

ñîòê³â, çá³ëüøèòè ðîçì³ð îäíîðà-

çîâî¿ àäðåñíî¿ ñîö³àëüíî¿ ìàòåð³-

àëüíî¿ äîïîìîãè îêðåìèì êàòå-

ãîð³ÿì ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ

âåðñòâ íàñåëåííÿ äî ñâÿò, ìàòåð³-

àëüíî¿ äîïîìîãè ó÷àñíèêàì àíòè-

òåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÷ëåíàì

ñ³ìåé çàãèáëèõ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ,ó÷àñ-

íèê³â Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ (Ãåðî¿â

Íåáåñíî¿ Ñîòí³). Êð³ì òîãî, ïëàíó-

ºìî âïåðøå ïåðåäáà÷èòè êîøòè

äëÿ çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêèõ îðãà-

í³çàö³é íà ðåàë³çàö³þ ñîö³àëüíèõ

ïîñëóã»,— çàçíà÷èâ Ìèêîëà Ïîâî-

ðîçíèê.

Ó ñóáîòó ãîëîâà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ Ìàêñèì Øêóðî ³ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ âèñàäèëè õâîéí³ äåðåâà â ïàðêó «Â³äðàäíèé»

Çà ³í³ö³àòèâè ñòîëè÷íî¿ âëàäè òà Êîìóíàëüíîãî
îá’ºäíàííÿ «Êè¿âçåëåíáóä», ó ñóáîòó â ì³ñüêèõ
ïàðêàõ ³ ñêâåðàõ â³äáóëîñÿ ïîíàä 30 òîëîê. Îäíèì
³ç êóòî÷ê³â ìàñîâîãî âïîðÿäêóâàííÿ çåëåíèõ çîí
ñòàâ ïàðê «Â³äðàäíèé», ùî ðîçòàøîâàíèé íà âóëè-
ö³ Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ñòîëèö³.

Îëåêñàíäðà ÊÀÁÀ×ÎÊ, Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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1. Ðåîðãàí³çóâàòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

«Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî Îáîëîíñüêî-

ãî ðàéîíó ì. Êèºâà» øëÿõîì éîãî ïðèºäíàííÿ

äî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîì-

ïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáî-

ëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà».

2. Âñòàíîâèòè ñòðîê çàÿâëåííÿ êðåäèòîðàìè

ñâî¿õ âèìîã — äâà ì³ñÿö³ ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ ïî-

â³äîìëåííÿ ïðî ð³øåííÿ ùîäî ðåîðãàí³çàö³¿ êî-

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Àâòîòðàíñïîðòíå

ï³äïðèºìñòâî Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà».

3. Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõî-

äè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ïóíêòó 1 öüîãî ð³-

øåííÿ.

3.2. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ðåîðãàí³çàö³¿ êîìó-

íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Àâòîòðàíñïîðòíå ï³ä-

ïðèºìñòâî Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» øëÿ-

õîì éîãî ïðèºäíàííÿ äî êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-

ºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà» òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä.

3.3. Çàòâåðäèòè ïåðåäàâàëüíèé àêò ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè

ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ñòàòóòó êîìóíàëü-

íîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà».

4.2. Ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè

ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî êîìóíàëüíå ï³äïðè-

ºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà» º ïðàâîíàñòóïíèêîì óñ³õ ïðàâ òà îáîâ’ÿç-

ê³â êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Àâòîòðàíñïîðò-

íå ï³äïðèºìñòâî Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà».

6. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова
В. Кличко

Про збільшення розміру статутного капіталу 
комунального підприємства 

«Група впровадження 
проекту з енергозбереження 

в адміністративних 
і громадських будівлях м. Києва» виконавчого 

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 278/1282 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 57, частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Çá³ëüøèòè ðîçì³ð ñòàòóòíîãî êàï³òàëó êî-

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ãðóïà âïðîâàäæåí-

íÿ ïðîåêòó ç åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñòðà-

òèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì. Êèºâà» âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà ñóìó

29 600 000,00 (äâàäöÿòü äåâ’ÿòü ì³ëüéîí³â ø³ñò-

ñîò òèñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï) ãðèâåíü çà ðàõóíîê

ãðîøîâîãî âíåñêó âëàñíèêà.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

çàáåçïå÷èòè âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî ñòà-

òóòó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ãðóïà âïðîâà-

äæåííÿ ïðîåêòó ç åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñ-

òðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì. Êèºâà» âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëü-

íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київський міський голова
В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної 
власності територіальної громади 

міста Києва пам’ятника болгарському 
героєві капітану Петку Воєводі

Рішення Київської міської ради № 183/1187 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частин

другої та п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рішення Ки)
ївської 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» та лист Посольства Республіки Болгарія в Україні від 23 червня 2015 року № Кл)07)
426, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Áåçîïëàòíî ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ïàì’ÿò-

íèê áîëãàðñüêîìó ãåðîºâ³ êàï³òàíó Ïåòêó Âîºâîä³,

ðîçòàøîâàíèé ó çåëåí³é çîí³ ñêâåðó íà ðîç³ âóë.

²âàíà Ôåäîðîâà òà âóë. Âåëèêî¿ Âàñèëüê³âñüêî¿.

2. Ïåðåäàòè ïàì’ÿòíèê áîëãàðñüêîìó ãåðîºâ³

êàï³òàíó Ïåòêó Âîºâîä³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãî-

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

ì³í³ñòðàö³¿.

3. Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðà-

âîâ³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ïóíêòó 2

öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
Київський міський голова

В. Кличко

Про списання шляхом ліквідації транспортних засобів, які 
належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, та перебувають на балансі 
КП УЗН Деснянського району

Рішення Київської міської ради № 184/1188 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до частини шостої статті 75 та частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, час)

тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ра)
ди від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів під)
приємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи звер)
нення комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва від 24
листопада 2014 року № 47)1794, Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 січня 2015 ро)
ку № 064)572, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó

ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêî-

ãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³-

äàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ

çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ äåìîí-

òîâàíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äëÿ ðåìîíòó ³í-

øèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ äåòà-

ë³ òà ìàòåð³àëè çäàòè ï³äïðèºìñòâó, íà ÿêå ïî-

êëàäåíî ôóíêö³¿ ç³ çáîðó òàêî¿ ñèðîâèíè, ç ïî-

äàëüøèì ñïðÿìóâàííÿì âèðó÷åíèõ êîøò³â äî

áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó

¹ 611/6847 «Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîäàæ

îñíîâíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà»

ïîçèö³¿, à ñàìå: 22.1 — 22.4 âèêëþ÷èòè.

4. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 01 ëèñòîïàäà 2012 ðî-

êó ¹ 263/8547 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ âèêîðèñòàí-

íÿ ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» ïîçèö³¿, à ñàìå: 4.1 —

4.4 âèêëþ÷èòè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
Київський міський голова

В. Кличко

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

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

Про передачу в оренду нежитлових 
приміщень комунальної власності територіальної 

громади міста Києва єдиному претенденту 
на право оренди

Рішення Київської міської ради № 185/1189 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 760)763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî îðåí-

äè çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî-

ãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
Київський міський голова

В. Кличко

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

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

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 186/1190 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ)
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при)
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîí-

êóðñó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³ä-

íî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
Київський міський голова

В. Кличко

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

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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
1 ëèñòîïàäà 2016 ð.

¹117 (4887)
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 12 лютого 2015 року № 73/938 «Про затвердження 

Міської цільової програми зміцнення і розвитку 
міжнародних зв’язків на 2015)2018 роки»

Рішення Київської міської ради № 303/1307 від 27 жовтня 2016 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра)

їні», рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, за)
твердження та виконання міських цільових програм у місті Києві», враховуючи рішення Київської міської ра)
ди від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 12 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 73/938 «Ïðî

çàòâåðäæåííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè çì³ö-

íåííÿ ³ ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â íà 2015-

2018 ðîêè», à ñàìå: ïóíêòè 3, 4 âèêëàñòè â òà-

ê³é ðåäàêö³¿:

«3. Âñòàíîâèòè, ùî â³äïîâ³äàëüíèìè âèêî-

íàâöÿìè òà ãîëîâíèìè ðîçïîðÿäíèêàìè êîøò³â

ç ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè º àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³-

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

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

ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿.

4. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) (³ç óðàõóâàííÿì çâ³ò³â ñï³ââèêîíàâö³â Ïðî-

ãðàìè ïðî õ³ä ¿¿ âèêîíàííÿ) ïîäàâàòè äî Äåïàð-

òàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ô³-

íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü

áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó

òà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïè-

òàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ

òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â óçàãàëüíåíó ³íôîðìà-

ö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ùîêâàðòàëü-

íî äî ïåðøîãî ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº

çà çâ³òíèì ïåð³îäîì».

2. Âíåñòè çì³íè äî Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðà-

ìè çì³öíåííÿ ³ ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â

íà 2015-2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12 ëþòîãî 2015 ðîêó

¹ 73/938, âèêëàâøè ¿¿ â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äî-

äàºòüñÿ.

3. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè ó ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê äî

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

â³ä 12.02.2015 ¹ 73/938 

(ó ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27. 10. 2016 ¹ 303/1307
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2. Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè, íà ðîçâ’ÿçàí-

íÿ ÿêî¿ ñïðÿìîâàíà Ïðîãðàìà

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà çì³öíåííÿ ³ ðîçâèò-

êó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â íà 2015-2018 ðîêè (äà-

ë³ — Ïðîãðàìà) ðîçðîáëåíà ç óðàõóâàííÿì ðå-

çóëüòàò³â ïðîåêò³â, ÿê³ âèêîíóâàëèñÿ ïðîòÿãîì

2009-2014 ðîê³â ó ìåæàõ ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè

çì³öíåííÿ ³ ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â íà

2009-2014 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó

¹ 628/1684.

Âèâàæåíà çîâí³øíÿ ïîë³òèêà º îäíèì ³ç íà-

ö³îíàëüíèõ ïð³îðèòåò³â Óêðà¿íè.

Çîâí³øíüîïîë³òè÷íà ñôåðà, íàñàìïåðåä, îáó-

ìîâëþºòüñÿ âèêëþ÷íî âàæëèâèì çíà÷åííÿì äëÿ

ðîçâèòêó Óêðà¿íè â ö³ëîìó òà ¿¿ ðåã³îí³â, àäì³-

í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ óòâîðåíü, ãðîìàä

çîêðåìà. Ó öàðèí³ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ëå-

æèòü âèð³øåííÿ íåïðîñòîãî çàâäàííÿ çàêð³ï-

ëåííÿ íàäáàíü íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè òà ¿¿ ïî-

äàëüøå ñàìîñòâåðäæåííÿ â ÿêîñò³ àâòîðèòåò-

íî¿, ñóâåðåííî¿ ºâðîïåéñüêî¿ äåðæàâè: ç îãëÿ-

äó íà ïëàí çàõîä³â ç ³ìïëåìåíòàö³¿ Óãîäè ïðî

Àñîö³àö³þ Óêðà¿íè ç ªÑ Óêðà¿íà ñüîãîäí³ ïåðå-

áóâàº â ñòàí³ ïåðåõîäó äî íîâî¿ ñèñòåìè ñó-

ñï³ëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñòîñóíê³â.

Â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿ ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè ì³æ-

íàðîäí³ çâ’ÿçêè íàáóâàþòü îñîáëèâî âàæëèâîãî

çíà÷åííÿ äëÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó

ÿê êðà¿íè â ö³ëîìó, òàê ³ ¿¿ îêðåìèõ ðåã³îí³â.

Àêòèâí³ ì³æíàðîäí³ çâ’ÿçêè ì³ñòà çàáåçïå-

÷óþòü ó÷àñòü éîãî åêîíîì³÷íîãî êîìïëåêñó â

ñâ³òîâèõ òîâàðíèõ, âàëþòíî-ãðîøîâèõ, ðîç-

ðàõóíêîâî-êðåäèòíèõ â³äíîñèíàõ ñâ³òîãîñïî-

äàðñüêî¿ ñèñòåìè, à òàêîæ ó çâ’ÿçêàõ ó ñôåð³

ãóìàí³òàðíîãî, êóëüòóðíîãî, íàóêîâîãî òà ³í-

øèõ âèä³â ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ êðà¿íàìè, ì³æ-

íàðîäíèìè ñâ³òîâèìè òà ðåã³îíàëüíèìè îð-

ãàí³çàö³ÿìè, à òàêîæ âåëèêèìè çàðóá³æíèìè

ì³ñòàìè.

Ïîðÿä ³ç ñòðàòåã³÷íèìè ôàêòîðàìè âàæëèâîþ

ïåðåäóìîâîþ º áàãàòîíàö³îíàëüíèé ñêëàä íà-

ñåëåííÿ, ùî îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ï³äòðèì-

êè çâàæåíèõ äîáðîñóñ³äñüêèõ â³äíîñèí ç ³íøè-

ìè äåðæàâàìè, ùî º çàïîðóêîþ âíóòð³øíüîïî-

ë³òè÷íî¿ ñòàá³ëüíîñò³ â ñóñï³ëüñòâ³, â³äñóòíîñò³

ì³æíàö³îíàëüíî¿ òà ì³æêîíôåñ³éíî¿ íàïðóæåíî-

ñò³.

Âàæëèâ³ñòü ì³æíàðîäíîãî íàïðÿìêó òàêîæ

îáóìîâëåíà ò³ºþ îáñòàâèíîþ, ùî Êè¿â ç îá’ºê-

òèâíèõ ïðè÷èí º ãîëîâíèì ðåã³îíàëüíèì ïàðò-

íåðîì Ïðåçèäåíòà é Óðÿäó â ðåàë³çàö³¿ çîâí³ø-

íüîïîë³òè÷íîãî é çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êóðñó

äåðæàâè.

Îêðåñëþþ÷è ñêëàäíèé êîìïëåêñ çàâäàíü ì³æ-

íàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

âëàäè, íåîáõ³äíî çâåðíóòè óâàãó íà âïëèâ ñòî-

ëè÷íîãî ñòàòóñó òà îáóìîâëåíó íèì íàäçâè÷àé-

íî âèñîêó ³íòåíñèâí³ñòü ì³æíàðîäíèõ çàõîä³â,

ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ì³ñò³ çà ³í³ö³àòèâîþ Ïðåçè-

äåíòà Óêðà¿íè, êåð³âíèê³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-

¿íè ³ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, êåð³âíèê³â Êà-

á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îð-

ãàí³â âëàäè, çàðóá³æíèõ äèïëîìàòè÷íèõ ïðåä-

ñòàâíèöòâ, ãðîìàäñüêèõ, íåóðÿäîâèõ îðãàí³çà-

ö³é, ³íîçåìíèõ êîìïàí³é òîùî. Âñ³ âîíè îáóìîâ-

ëþþòü, â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â ãîñòèííîñò³ é ïðà-

âèë ïðîòîêîëó, ó÷àñòü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-

ëîâè — ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ àáî éîãî çàñòóïíèê³â.

Â³äòàê ó Êèºâ³ çá³ëüøåííÿ åôåêòèâíîñò³ ì³æ-

íàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ìàº â³äáóâàòèñü íà îñíîâ³ ï³ä-

âèùåííÿ êîîðäèíàö³¿ ä³é â ö³é ñôåð³ ñòðóêòóð-

íèõ ï³äðîçä³ë³â ì³ñüêî¿ âëàäè, ùî, â ñâîþ ÷åðãó,

ïåðåäáà÷àº â³äïðàöþâàííÿ çàãàëüíî¿ ñòðàòåã³¿

ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ñòîëèö³ Óêðà¿íè, âêëþ-

÷àþ÷è âñ³ ¿õí³ àñïåêòè (åêîíîì³÷í³, ïîë³òè÷í³,

êóëüòóðí³).

Ðîçðîáëåííÿ ³ âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè íà 2015-

2018 ðîêè äàñòü çìîãó ïðîäîâæèòè ôîðìóâàí-

íÿ ºäèíî¿ ì³ñüêî¿ ì³æíàðîäíî¿ ïîë³òèêè.

Ïðîåêò Ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àº âèêîíàííÿ çà-

õîä³â, âèçíà÷åíèõ ñòðàòåã³÷íèìè ³í³ö³àòèâàìè

Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó.

3. Âèçíà÷åííÿ ìåòè Ïðîãðàìè

Ìåòîþ Ïðîãðàìè º ïðîäîâæåííÿ âïðîâàäæåí-

íÿ çîâí³øíüîïîë³òè÷íîãî êóðñó Óêðà¿íè ó ïðî-

åêö³¿ íà ë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ Êèºâà — ñòîëèö³ Óêðà-

¿íè, îïòèì³çàö³ÿ ïðîöåñ³â àäàïòàö³¿ óïðàâë³í-

ñüêèõ ³ ãîñïîäàðñüêèõ ìåòîäèê äî ñâ³òîâèõ ñòàí-

äàðò³â øëÿõîì åôåêòèâíîãî çàëó÷åííÿ ïåðåäî-

âîãî çàðóá³æíîãî äîñâ³äó, ïîøóê ïàðòíåð³â äëÿ

îïðàöþâàííÿ ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â ÿê ñîö³àëüíî-

ãóìàí³òàðíîãî, òàê ³ ³íâåñòèö³éíîãî ñïðÿìóâàí-

íÿ, ³íòåíñèô³êàö³ÿ ðîáîòè ïî çàëó÷åííþ ïîçà-

áþäæåòíèõ ðåñóðñ³â (ãðàíò³â, ïðîãðàì òåõí³÷-

íî¿ äîïîìîãè òîùî), ñïðÿìîâàíèõ íà âò³ëåííÿ ïðî-

ãðàì ì³ñüêîãî ðîçâèòêó íà ïîòðåáè êè¿âñüêî¿

ãðîìàäè.

4. Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â ðîçâ’ÿ-

çàííÿ ïðîáëåìè, îáñÿã³â òà äæåðåë ô³íàí-

ñóâàííÿ, ñòðîê³â âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè

Îñíîâíèìè øëÿõàìè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè º:

Ç ìåòîþ íàðîùóâàííÿ ïîòåíö³àëó ñòîëèö³

Óêðà¿íè — ÷³òêå ï³äïîðÿäêóâàííÿ âåêòîð³â ì³æ-

íàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà íà ð³âí³ ì³ñòà íà-

ïðÿìêàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, çîê-

ðåìà, òàêèì ïèòàííÿì, ÿê:

åêîíîì³êà, òðàíñïîðò, ô³íàíñè, êîìóíàëüíå

ãîñïîäàðñòâî, åíåðãåòèêà, æèòëî, îõîðîíà çäî-

ðîâ’ÿ, ñîö³àëüíà ñôåðà, ïðîäîâîëü÷å çàáåçïå-

÷åííÿ, åêîëîã³ÿ, îñâ³òà, êóëüòóðà, òóðèçì.

Ïðîäîâæåííÿ ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåìè ì³ñöåâî-

ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ øëÿ-

õîì çàëó÷åííÿ êðàùîãî çàðóá³æíîãî äîñâ³äó.

Ìîòèâóâàííÿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ìåòîþ îïòè-

ì³çàö³¿ ââ³ðåíèõ ¿ì ôóíêö³é äî âèâ÷åííÿ äîñâ³-

äó îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ àíàëîã³÷íèõ çàðóá³æ-

íèõ ñòðóêòóð, àäàïòàö³¿ äî ºâðîïåéñüêèõ ñòàí-

äàðò³â ðîáîòè, âèêîíàííÿ íîðìàòèâíèõ âèìîã

ºâðîïåéñüêîãî çàêîíîäàâñòâà.

Íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³

ãðîìàäÿí, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ïðîöåñàõ

ì³æíàðîäíî¿ «íàðîäíî¿ äèïëîìàò³¿».

Çä³éñíåííÿ «ñîö³àë³çàö³¿» ì³æíàðîäíîãî ñï³â-

ðîá³òíèöòâà Êèºâà, éîãî íàáëèæåííÿ äî ïðîá-

ëåì ³ ñïðèéíÿòòÿ ïåðåñ³÷íîãî êèÿíèíà òà, â ê³í-

öåâîìó ï³äñóìêó, ñïðèÿííÿ ïîçèòèâíîìó ñó-

ñï³ëüíîìó ñïðèéíÿòòþ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè.

Îáñÿãè òà äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè:

Çàãàëüíà ïîòðåáà â êîøòàõ äëÿ âèêîíàííÿ çà-

õîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ, ñòàíîâèòü

14610,0 òèñ. ãðí, ó òîìó ÷èñë³:

2000,0 òèñ. ãðí íà 2015 ð³ê,

4100,0 òèñ. ãðí íà 2016 ð³ê,

8000,0 òèñ. ãðí íà 2017 ð³ê,

9000,0 òèñ. ãðí íà 2018 ð³ê.

Îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè óòî÷íþºòüñÿ

ùîðîêó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ñêëà-

äàííÿ ïðîåêòó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà â³äïî-

â³äíèé ð³ê ó ìåæàõ âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâ-

íèì ðîçïîðÿäíèêàì êîøò³â.

Çà íåîáõ³äíîñò³ â³äïîâ³äàëüí³ âèêîíàâö³ Ïðî-

ãðàìè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíîñÿòü ïðî-

ïîçèö³¿ äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ³ ïîñò³éíî¿ êî-

ì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó

òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ïðî ïðî-

äîâæåííÿ òåðì³íó ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè.

Î÷³êóâàíèìè ðåçóëüòàòàìè â³ä âèêîíàííÿ Ïðî-

ãðàìè º:

1. Çì³öíåííÿ ïîë³òèêî-ïðàâîâîãî ñòàíîâèùà

óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, çá³ëüøåííÿ ô³íàíñî-

âî-åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ì³ñòà Êèºâà øëÿ-

õîì ïðåäñòàâíèöòâà ó ñâ³òîâèõ ì³æíàðîäíèõ ³í-

ñòèòóö³ÿõ.

2. Âèãðàøíå ïîçèö³îíóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà íà

ñâ³òîâ³é ìàï³ ÿê ïîòóæíîãî åêîíîì³÷íîãî, êóëü-

òóðíî-îñâ³òíüîãî òà ³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâî-

ãî öåíòðó.

3. Ïðèñêîðåííÿ ïðîâåäåííÿ ïîäàëüøèõ ðåôîð-

ìàòîðñüêèõ çàõîä³â ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè — ì³ñò³-ãå-

ðî¿ Êèºâ³ òà äîñÿãíåííÿ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàð-

ò³â ÿêîñò³ â óñ³õ ñôåðàõ ì³ñòîãîñïîäàðþâàííÿ.

9.1. коштів державного бюджету 0

9.2. коштів бюджету м.Києва 14610,0 тис. грн : бюджет міста Києва у тому числі: 
2015 рік:2000,0 
2016 рік:4100,0 
2017 рік:8000,0 
2018 рік:9000,0

9.3. коштів інших джерел 0
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5. Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü ³ çàõîä³â Ïðîãðàìè

№
з/п

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми Строк вико:
нання заходу

Г оловний розпорядник
коштів/ Виконавці

Джерела фінансування Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. гривень

Очікуваний результат

1. Забезпечення єдиної
міжнародної політики
м.Києва та формування
позитивного міжнародного
іміджу столиці України

1. Забезпечення офіційних візитів
Київського міського голови, заступника
міського голови : секретаря Київської
міської ради, першого заступника
голови Київської міської державної
адміністрації, заступників голови
Київської міської державної
адміністрації, депутатів Київської
міської ради, працівників секретаріату
Київської міської ради, керівників та
працівників структурних підрозділів
апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації), структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та
районних в місті Києві державних
адміністрацій за кордон для участі у
міжнародних заходах 

2015: 2018 Київська міська рада,
апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації), /
визначається відповідно до
вимог Закону України "Про
публічні закупівлі"',
структурні підрозділи
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
районні в місті Києві
державні адміністрації

Бюджет м.Києва 15400,0, 
у тому числі: 
2015 рік:800 
2016 рік : 3600 
2017 рік:5000 
2018 рік : 6000 
(пункти 1:3 переліку 
заходів Програми)

Забезпечення максимального використання
потенціалу закордонних візитів вищого керівництва
м. Києва, Київського міського голови для
максимального привернення міжнародної спільноти
як в частині безпосереднього залучення ресурсів
світової економіки в частині інвестицій до розвитку
соціально: економічного потенціалу м.Києва, так і
опосередковано : поширення іміджевої інформації
(окремо сфокусованої на особистому авторитеті
Київського міського голови серед закордонних
громадян та політичних, економічних та
громадських еліт закордонних країн) про столицю
України, її історичне, культурне надбання,
економічний потенціал для залучення різноманітних
активностей до м. Києва : туристичної, молодіжної,
спортивної, культурної тощо

2. Організація відряджень працівників
органів місцевої влади та
самоврядування та інших осіб з числа
працівників підприємств, установ і
організацій м. Києва, представників
громадських фондів, ветеранських
організацій, спортивних товариств та
інших осіб у складі делегацій м.Києва за
кордон 

Київська міська рада,
апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
структурні підрозділи
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
районні в місті Києві
державні адміністрації 

Забезпечення максимально ефективного
представлення фахового сегменту економічної,
адміністративної, політичної, гуманітарної громади
м.Києва для досягнення визначених завдань візиту :
обмін досвідом, презентація м.Києва, участь у
міжнародних спортивних, молодіжних, культурних
тощо заходах

3.Організація й проведення заходів
міжнародного характеру у зарубіжних
містах

Київська міська рада,
апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
структурні підрозділи
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
районні в місті Києві
державні адміністрації 

Формування позитивного міжнародного іміджу
м.Києва в окремих складових такої діяльності: як
культурного, історичного, ділового, туристичного,
громадсько:активного, з новою політичною елітою
центру України

4. Проведення міжнародних заходів у
м.Києві, забезпечення участі у таких
заходах Київського міського голови,
заступника міського голови: секретаря
Київської міської ради, першого
заступника голови Київської міської
державної адміністрації, заступників
голови Київської міської державної
адміністрації, інших посадових осіб

Київська міська рада,
апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
структурні підрозділи
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
районні в місті Києві
державні адміністрації

7700,00, 
у тому числі: 
2015 рік: 1200,0 
2016 рік : 500,0 
2017 рік:3000,0 
2018 рік:3000,0 
(пункти 4:7 переліку 
заходів Програми)

Забезпечення представницької складової згідно з
усталеною міжнародною практикою та слідування
вимогам церемоніалу України щодо участі у вищих
державних міжнародних заходах за участю перших
осіб України та іноземних офіційних гостей України

5. Підготовка візитів і забезпечення
програм перебування закордонних
делегацій, груп та окремих
представників зарубіжних міст у м.Києві

Київська міська рада,
апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
структурні підрозділи
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
районні в місті Києві
державні адміністрації

Забезпечення належного рівня візитів та прийомів
закордонних гостей м.Києва : делегацій найвищого
рівня, творчих делегацій, фахівців, журналістів тощо

6. Організація й проведення заходів
міжнародного характеру у м.Києві

Київська міська рада,
апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
структурні підрозділи
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
районні в місті Києві
державні адміністрації 

Відображення у громадянському просторі м.Києва
гуманістичних цінностей різних народів й тим самим
сприяння взаємному збагаченню культур

7. Сплата членських внесків за членство
в міжнародних організаціях та
реєстраційних внесків за участь у
конференціях, форумах, з'їздах,
семінарах, виставках, круглих столах,
симпозіумах, сесіях, зустрічах тощо

Київська міська рада,
апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
структурні підрозділи
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
районні в місті Києві
державні адміністрації

Поширення присутності м.Києва в міжнародних
організаціях, розвиток співробітництва з окремих
напрямків містогосподарювання

8. Здійснення контактів з відповідними
органами виконавчої влади,
представницькими органами
зарубіжних міст, з іноземними
представництвами у м. Києві, з
посольствами України за кордоном та
міжнародними організаціями з питань
розвитку міжнародних зв'язків м.Києва

Не потребує Забезпечення взаємодії з меріями інших міст з
питання промоції м.Києва як одного з провідних
європейських міст, яке є цікавим ефективним
партнером для інших міст у питаннях
співробітництва на муніципальному рівні
Забезпечення взаємодії з іноземними посольствами
в частині їх функціонування, реалізації культурно:
мистецьких, економічних, соціальних, громадських
та ін. проектів Забезпечення взаємодії з
посольствами України за кордоном з метою
реалізації зовнішньополітичної складової в частині
можливостей і повноважень київської міської влади

9. Підготовка проектів угод, договорів,
меморандумів про встановлення або
відновлення дружніх відносин та
співробітництво із зарубіжними
містами, здійснення організаційної
роботи щодо їх підписання

Не потребує Формалізація існуючих напрацьованих відносин з
іноземними партнерами (містами, районами,
регіонами), формалізація у правовому руслі
досягнутих домовленостей, намірів про
співробітництво з метою налагодження ефективних
механізмів взаємодії між партнерами для
досягнення конкретних результатів. Здійснення
церемоніальних дій щодо їх підписання,
узгоджувальних заходів з центральними органами
виконавчої влади тощо
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Назва показника Роки

Од.вим. 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік Разом

Показники витрат (ресурсне забезпечення Програми): 
1. Витрати на забезпечення візитів за кордон Київського міського голови, заступника міського голови : секретаря Київської
міської ради, першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступників голови Київської міської
державної адміністрації, працівників секретаріату Київської міської ради, керівників та працівників структурних підрозділів
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністрацій та інших осіб з числа працівників підприємств, установ і організацій м.Києва, представників громадських фондів,
ветеранських організацій, спортивних товариств та інших осіб у складі делегацій м.Києва для участі у заходах міжнародного
характеру 
2. Витрати на проведення міжнародних заходів у м.Києві, а саме: 
2.1. Забезпечення перебування закордонних делегацій, груп та окремих представників зарубіжних міст (перебування делегацій)
груп та окремих представників зарубіжних міст (перебування делегації)
2.2. Організація й проведення заходів міжнародного характеру (урочисті прийняття)

Тис.грн 

Тис.грн

800 

1200

3600 

500

5000 

3000

6000 

3000

15400 

7700

Показники продукту: 
Кількість осіб, які беруть участь у закордонних візитах 
Кількість осіб, які перебувають у м.Киеві у складі закордонних делегацій 
Кількість осіб, які беруть участь в урочистих прийняттях

Осіб 
150 
52 
900

533 
20 
400

625 
182 
900

750 
182 
900

2058 
436 
3100

Показники ефективності: 
Витрати на участь однієї особи у закордонних візитах 
Витрати на перебування у м.Києві однієї особи у складі закордонних делегацій 
Витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях 

Тис.грн
5,3 
11 
0,7

6,75 
11 
0,7 

8 
13 
0,7 

8
13 
0,7 

Показники якості (у порівнянні з попереднім періодом): 
Динаміка зростання витрат 
Динаміка зростання кількості осіб, які беруть участь у закордонних візитах 
Динаміка зростання кількості осіб, які перебувають у м.Києві у складі закордонних делегацій

2,05 
3,55 
0,38

1,95 
1,17 
9,1

1,3 
1,2 
1,0

10. Координація роботи структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з
питань міжнародних зв'язків із
зарубіжними містами щодо вивчення їх
досвіду в галузі комунального
господарства, транспорту, освіти,
охорони здоров'я, розвитку культури,
захисту навколишнього середовища та
в інших сферах міського господарства 

Не потребує Враховуючи, що міжнародна політика м.Києва : це
комплекс зусиль усіх гілок влади в частині реалізації
пріоритетів, гармонійної взаємодії окремих
інструментів реалізації міської політики й
координація таких дій : основна складова
ефективної концентрації міських ресурсів та зусиль,
спрямованих на міжнародну діяльність, Програма
покликана сформувати та забезпечити реалізацію
таких координуючих механізмів 

11. Надання консультативно: методичної
допомоги районним у місті Києві
державним адміністраціям у здійсненні
їх контактів із зарубіжними містами, які
мають або готують до підписання угоди
про співробітництво 3 відповідними
районами 

Не потребує Враховуючи великий фаховий досвід, наявність
спеціалістів широкого профілю, зібраних у
профільному підрозділі київської міської влади :
управлінні міжнародних зв'язків, саме надання
фахової методичної допомоги є фактором
змістовного, професійного та на належному рівні
іміджевого представництва всіх гілок влади м. Києва
на міжнародній арені

12. Координація здійснення дружніх
зв'язків зарубіжних міст з організаціями
та установами м.Києва

Не потребує Залучення всіх наявних та потенціальних учасників
міжнародних відносин м.Києва, невід'ємною
складовою є використання ініціатив громадських
проектів. Об'єднання зусиль Київської міської влади
та громадськості м. Києва щодо реалізації
міжнародних амбіцій столиці України

Разом по Програмі 23100,0, 
у тому числі 
2015 рік:2000,0 
2016 рік:4100,0 
2017 рік:8000,0 
2018 рік : 9000,0

6. Ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè

7. Êîîðäèíàö³ÿ òà êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè

Êîîðäèíàö³þ òà êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè çä³éñíþº çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêèé çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿

ïîë³òèêè ó ñôåð³ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí.

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

â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29 æîâòíÿ 2009 ðîêó ¹ 520/2589 «Ïðî Ïîðÿäîê

ðîçðîáëåííÿ, çàòâåðäæåííÿ òà âèêîíàííÿ ì³ñüêèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì ó ì³ñò³ Êèºâ³» ùîêâàðòàëüíî

äî ïåðøîãî ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì, ïîäàº äî Äåïàðòàìåíòó åêî-

íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-

åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-

âàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â óçàãàëüíåíó ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ Ïðî-

ãðàìè.

Ñï³ââèêîíàâö³ Ïðîãðàìè çâ³òóþòü ïðî õ³ä ¿¿ âèêîíàííÿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîêâàðòàëüíî äî 20-ãî ÷èñëà ïåðøîãî

ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì.

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

ðîçì³ùóº íà ºäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà çàêëþ÷íèé çâ³ò ïðî ðåçóëü-

òàòè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè íå ï³çí³øå í³æ ó 2-ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðî-

êó âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè.
Київський міський голова

В. Кличко

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «РОЗВИТОК 
ТА ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА» 

для експлуатації та обслуговування існуючої 
адміністративної будівлі на узвозі Крутому, 3 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 394/394 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр»,
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та пункту 3 При)
кінцевих та перехідних положень Закону України від 06.09.2012 № 5245)VI «Про внесення змін до деяких за)
конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», Київська місь)
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó îö³í-

êó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:76:034:0003) íà óçâîç³ Êðóòîìó, 3

ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà 

¹ ª-1230).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

ðîçì³ð³ 4816205,00 ãðí. (÷îòèðè ì³ëüéîíè â³ñ³ì-

ñîò ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ ï’ÿòü ãðèâåíü 00

êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³í-

êè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â³ä 17.09.2014).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÒÀ ÒÐÀÄÈÖ²¯ ÓÊÐÀ-

¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ» çåìåëüíó ä³ëÿíêó

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:76:034:0003) ïëîùåþ 0,0968 ãà

çà 4816205,00 ãðí. (÷îòèðè ì³ëüéîíè â³ñ³ì-

ñîò ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ ï’ÿòü ãðèâåíü

00 êîï³éîê) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ ³ñíóþ÷î¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ íà

óçâîç³  Êðóòîìó, 3 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³  

ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó ç

îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÒÀ

ÒÐÀÄÈÖ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ» çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè íà óçâîç³ Êðóòîìó, 3 ó Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè â äâî-

òèæíåâèé òåðì³í íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè äëÿ îôîðì-

ëåííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:76:034:0003)

ïëîùåþ 0,0968 ãà íà óçâîç³ Êðóòîìó, 3 ó Ïå÷åð-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-

çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÒÀ ÒÐÀÄÈÖ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ

ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ»:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äîãîâ³ð

êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 91 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè âñòàíîâèòè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïåðåõîäèòü äî ïîêóïöÿ ï³ñëÿ íî-

òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-

äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çà óìîâè ñïëàòè ïî-

êóïöåì ïîâíî¿ ö³íè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à òàêîæ

ïåí³ (ó ðàç³ íàÿâíîñò³) â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 5 —

7 óìîâ ïðîäàæó, çàòâåðäæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

8. Ïîïåðåäèòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÒÀ ÒÐÀÄÈÖ²¯ ÓÊÐÀ-

¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ», ùî ïðàâî âëàñíîñò³

íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³ä-

ïîâ³äíî äî ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñó Óêðà¿íè.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 20.11.2014 ¹ 394/394

УМОВИ 
продажу товариству з обмеженою відповідальністю 

«РОЗВИТОК ТА ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА» земельної ділянки
на узвозі Крутому, 3 у Печерському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà ö³-

ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðîäàíî¿

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàí-

íÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè òà äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñ-

ïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,

ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
1 ëèñòîïàäà 2016 ð.
¹117 (4887)
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Про приватизацію земельної 
ділянки громадянці 

Івановій Наталії Іванівні для будівництва
і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Саврасова, 13 у Солом’янському 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 433/433 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен)
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас)
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ²âàíîâ³é Íàòàë³¿ ²âà-

í³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8 000 000 000:72:192:0004) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ñàâðàñîâà, 13 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-8965).

2. Ãðîìàäÿíö³ ²âàíîâ³é Íàòàë³¿ ²âàí³âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

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 передачу земельної ділянки 
приватному акціонерному 

товариству «Л)Капітал» 
для експлуатації та обслуговування 

нежитлового адміністративного будинку 
на вул. Золотоворітській, 11 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 412/412 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що)
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàòíîìó àêö³î-

íåðíîìó òîâàðèñòâó «Ë-Êàï³òàë» äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâîãî àäì³í³ñ-

òðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Çîëîòîâîð³òñüê³é,

11 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãî-

ð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-

áóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 14.11.2013 ¹ 01006-

000110518-014, ñïðàâà Ä-6256).

2. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-

ðèñòâó «Ë-Êàï³òàë», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-

òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà

15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0708 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:76:012:0004) äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâîãî

àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Çîëîòîâî-

ð³òñüê³é, 11 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 

«Ë-Êàï³òàë»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

17.10.2013 ¹ 18554/0/12/09-13 Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 30.10.2013

¹ 4348, Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè â³ä

08.10.2013 ¹ 3171/10/61-13.

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу гаражно)будівельному 
кооперативу «Акація» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування гаражів 
без права будівництва будь)яких будівель 

і споруд на вул. Бориспільській, 19)б 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 405/405 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 9, 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що)

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãàðàæíî-áóä³âåëü-

íîìó êîîïåðàòèâó «Àêàö³ÿ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæ³â íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é,

19-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, çàÿâà ÄÖ ¹ 01109-000108376-014 â³ä

29.10.2013, ñïðàâà Ä-6321).

2. Ïåðåäàòè ãàðàæíî-áóä³âåëüíîìó êîîïåðà-

òèâó «Àêàö³ÿ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà-

ãàëüíîþ ïëîùåþ 1,4592 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:63:332:0022) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæ³â áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà

áóäü-ÿêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áîðèñï³ëü-

ñüê³é, 19-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãàðàæíî-áóä³âåëüíîìó êîîïåðàòèâó «Àêà-

ö³ÿ»:

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 â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 14.03.2012 ¹ 3208/0/18-3/19-12, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êè-

ºâ³ â³ä 05.04.2013 ¹ 1002, Äåðæàâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-

ðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 19.07.2012 ¹ 05-08/4997,

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä

21.11.2012 ¹ 05-9308.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.6. 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 îôîðìëåííÿ ïðà-

âà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-

÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñ-

íîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 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 приватному підприємству 
«ЗАОДІН» договору оренди земельної 
ділянки для розміщення, експлуатації 

та обслуговування майданчика для 
заготівлі металобрухту на вул. Промисловій 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 460/460 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статі 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист)звернення приватного під)
приємства «ЗАОДІН» від 03.04.2012 № 03/04)1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.07.2007 ¹ 79-6-00525

ïëîùåþ 0,3000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:115:0028), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïðèâàòíèì ï³äïðèºì-

ñòâîì «ÇÀÎÄ²Í» äëÿ ðîçì³ùåííÿ, åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàéäàí÷èêà äëÿ çàãîò³âë³ ìå-

òàëîáðóõòó íà âóë. Ïðîìèñëîâ³é ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2006 ¹ 487/544 «Ïðî ïå-

ðåäà÷ó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÇÀÎÄ²Í» çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó äëÿ

ðîçì³ùåííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

ìàéäàí÷èêà äëÿ çàãîò³âë³ ìåòàëîáðóõòó íà âóë.

Ïðîìèñëîâ³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»

(ñïðàâà ¹ À-20156).

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

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

ëÿíêè â³ä 30.07.2007 ¹ 79-6-00525, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

3. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÇÀÎÄ²Í»:

3.1. 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 äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â³ä 30.07.2007 ¹ 79-6-00525.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29.09.2014 ¹ 057041-

10094.

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

4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóê-

ö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ

äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåí-

òàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè, òà âèêîíàòè âèìîãè, âè-

êëàäåí³ â ëèñòàõ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàí-

íÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 11.12.2012 ¹ 16538/0/18-

3/19-12, â³ä 13.09.2013 ¹ 16207/01/12/19-13,

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-

ùèíè â³ä 06.12.2012 ¹ 6642, Ì³í³ñòåðñòâà êóëü-

òóðè Óêðà¿íè â³ä 19.09.2013 ¹ 2993/10/61-13.

5. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëà-

òèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñóì³ 1908659,51

ãðí (îäèí ì³ëüéîí äåâ’ÿòñîò â³ñ³ì òèñÿ÷ ø³ñòñîò

ï’ÿòäåñÿò äåâ’ÿòü ãðèâåíü 51 êîï³éêà), ñïëà÷å-

íèé â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ¹ 5 â³ä 21.11.2013.

Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 2907545,49

ãðí (äâà ì³ëüéîíè äåâ’ÿòñîò ñ³ì òèñÿ÷ ï’ÿòñîò

ñîðîê ï’ÿòü ãðèâåíü 49 êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ ïðî-

òÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíî-

ãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

6. Ó äîãîâîð³ êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ïåðåäáà÷èòè, ùî ó ðàç³ ïðîñòðî÷åííÿ âè-

êîíàííÿ ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ ïîêóïöþ íå-

îáõ³äíî ñïëàòèòè:

— çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòåæó ïå-

íþ ó ðîçì³ð³ 0,5 â³äñîòêà (íóëü ö³ëèõ ï’ÿòü äå-

ñÿòèõ â³äñîòêà) â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòå-

æó (ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ);

— ñóìó áîðãó ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó ç óðà-

õóâàííÿì âñòàíîâëåíîãî ³íäåêñó ³íôëÿö³¿ çà âåñü

÷àñ ïðîñòðî÷åííÿ;

— òðè ïðîöåíòè ð³÷íèõ â³ä ïðîñòðî÷åíî¿ ñóìè.

7. Ïåíÿ çà ïðîñòðî÷åííÿ âèêîíàííÿ ïîêóï-

öåì ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ çà äîãîâîðîì êó-

ï³âë³-ïðîäàæó ï³äëÿãàº ñïëàò³ ³ íàðàõîâóºòüñÿ

äî ïîâíîãî ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ ïîêóïöåì òà-

êîãî ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ, àëå íå á³ëüøå

îäíîãî ðîêó.
Заступник міського голови —

секретар Київської міської ради
О. Резніков
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Çàê³í÷åííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 947 â³ä 03.10.2016ð. 

Ïî÷àòîê ó íîìåð³ çà 28 æîâòíÿ 2016 ðîêó

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
1.74 074 Консультація амбулаторного хворого лікарем�невропатологом вищої категорії

повторна
45,00

1.75 075 Консультація амбулаторного хворого лікарем�невропатологом першої категорії
повторна

42,50

1.76 076 Консультація амбулаторного хворого лікарем�онкологом вищої категорії повторна 46,50

1.77 077 Консультація амбулаторного хворого лікарем�онкологом першої категорії повторна 44,10

1.78 078 Консультація амбулаторного хворого лікарем�ортопедом�травматологом вищої
категорії повторна

55,00

1.79 079 Консультація амбулаторного хворого лікарем�ортопедом�травматологом першої
категорії повторна

52,50

1.80 080 Консультація амбулаторного хворого лікарем�отоларингологом вищої категорії
повторна

46,50

1.81 081 Консультація амбулаторного хворого лікарем�отоларингологом першої категорії
повторна

44,10

1.82 082 Консультація амбулаторного хворого лікарем�офтальмологом вищої категорії
повторна

46,50

1.83 083 Консультація амбулаторного хворого лікарем�офтальмологом першої категорії
повторна

44,10

1.84 084 Консультація амбулаторного хворого лікарем�стоматологом�ортопедом вищої
категорії повторна

51,20

1.85 085 Консультація амбулаторного хворого лікарем�стоматологом�ортопедом першої
категорії повторна

48,50

1.86 086 Консультація амбулаторного хворого лікарем�стоматологом�терапевтом вищої
категорії повторна

51,20

1.87 087 Консультація амбулаторного хворого лікарем�стоматологом�терапевтом першої
категорії повторна

48,50

1.88 088 Консультація амбулаторного хворого лікарем�стоматологом�хірургом вищої
категорії повторна

61,50

1.89 089 Консультація амбулаторного хворого лікарем�стоматологом�хірургом першої
категорії повторна

58,80

1.90 090 Консультація амбулаторного хворого лікарем�терапевтом вищої категорії повторна 45,00

1.91 091 Консультація амбулаторного хворого лікарем�терапевтом першої категорії повторна 42,50

1.92 092 Консультація амбулаторного хворого лікарем�хірургом вищої категорії повторна 57,40

1.93 093 Консультація амбулаторного хворого лікарем�хірургом першої категорії повторна 54,90

1.94 094 Консультація амбулаторного хворого лікарем�урологом вищої категорії повторна 48,90

1.95 095 Консультація амбулаторного хворого лікарем�урологом першої категорії повторна 46,50

1.96 096 Консультація амбулаторного хворого лікарем�урологом без категорії, кандидатом
медичних наук повторна

44,50

1.97 097 Консультація амбулаторного хворого лікарем УЗД вищої категорії повторна 54,20

1.98 098 Консультація амбулаторного хворого лікарем УЗД першої категорії повторна 51,30

1.99 099 Консультація амбулаторного хворого лікарем�фізіотерапевтом вищої категорії
повторна

27,40

1.100 100 Консультація амбулаторного хворого лікарем�фізіотерапевтом першої категорії
повторна

25,80

1.101 101 Консультація амбулаторного хворого лікарем�функціональної діагностики вищої
категорії повторна

47,10

1.102 102 Консультація амбулаторного хворого лікарем�функціональної діагностики першої
категорії повторна

44,60

1.103 103 Консультація лікарем вищої категорії з обслуговування страхових компаній
повторна

45,00

1.104 104 Консультація амбулаторного хворого лікарем�рентгенологом вищої категорії
повторна

79,60

1.105 105 Консультація амбулаторного хворого лікарем�рентгенологом першої категорії
повторна

76,00

1.106 106 Консультація амбулаторного хворого лікарем�рентгенологом другої категорії
повторна

75,10

1.107 107 Заочна консультація поданих рентгенограм з оформленням протоколу лікарем�
рентгенологом вищої категорії

40,20

1.108 108 Заочна консультація поданих рентгенограм з оформленням протоколу лікарем�
рентгенологом першої категорії

38,50

1.109 109 Заочна консультація поданих рентгенограм з оформленням протоколу лікарем�
рентгенологом другої категорії

36,80

1.110 ПО Супроводження пацієнта медсестрою з обслуговуваня страхових компаній за
договором

26,40

1.111 111 Супроводження групи (десять пацієнтів) медсестрою з обслуговування страхових
компаній за договором

41,80

1.112 112 Рентгенографія органів грудної клітки 75,70

1.113 113 Рентгеноскопія органів грудної клітки поліпозиційна 132,30

1.114 114 Прицільна рентгенографія турецького сідла 84,80

1.115 115 Рентгенографія середнього вуха за Майєром 52,00

1.116 116 Рентгенографія середнього вуха за Стенверсом 52,00

1.117 117 Рентгенографія кісток носа 52,70

1.118 118 Рентгенографія зубів прицільна 48,40

1.119 119 Рентгендослідження шлунка з контрастом 192,10

1.120 120 Рентгендослідження шлунка з подвійним контрастуванням беззондове 192,10

1.121 121 Рентгендослідження стравохода, шлунка і ДПК із контрастом 192,10

1.122 122 Рентгендослідження дванадцятипалої кишки із контрастом 192,10

1.123 123 Рентгенконтрастне дослідження товстої кишки (іригоскопія) 280,50

1.124 124 Одномоментне подвійне контрастування товстої кишки 261,50

1.125 125 Оглядова рентгенографія черевної порожнини 94,70

1.126 126 Оглядова рентгеноскопія черевної порожнини 75,70

1.127 127 Оглядова рентгенографія ділянки малого таза 75,70

1 2 3 4

1.24 024 Консультація амбулаторного хворого лікарем�онкологом першої категорії первинна 66,10

1.25 025 Консультація амбулаторного хворого лікарем�ортопедом�травматологом вищої
категорії первинна

82,40

1.26 026 Консультація амбулаторного хворого лікарем�ортопедом�травматологом першої
категорії первинна

78,80

1.27 027 Консультація амбулаторного хворого лікарем�отоларингологом вищої категорії
первинна

69,80

1.28 028 Консультація амбулаторного хворого лікарем�отоларингологом першої категорії
первинна

66,10

1.29 029 Консультація амбулаторного хворого лікарем�офтальмологом вищої категорії
первинна

69,80

1.30 030 Консультація амбулаторного хворого лікарем�офтальмологом першої категорії
первинна

66,10

1.31 031 Консультація амбулаторного хворого лікарем�стоматологом�ортопедом вищої
категорії первинна

61,00

1.32 032 Консультація амбулаторного хворого лікарем�стоматологом�ортопедом першої
категорії первинна

57,80

1.33 033 Консультація амбулаторного хворого лікарем�стоматологом�терапевтом вищої
категорії первинна

22,00

1.34 034 Консультація амбулаторного хворого лікарем�стоматологом�терапевтом першої
категорії первинна

20,90

1.35 035 Консультація амбулаторного хворого лікарем�стоматологом�хірургом вищої
категорії первинна

26,00

1.36 036 Консультація амбулаторного хворого лікарем�стоматологом�хірургом першої
категорії первинна

24,90

1.37 037 Консультація амбулаторного хворого лікарем�терапевтом вищої категорії первинна 67,50

1.38 038 Консультація амбулаторного хворого лікарем�терапевтом першої категорії
первинна

63,80

1.39 039 Консультація амбулаторного хворого лікарем�хірургом вищої категорії первинна 84,80

1.40 040 Консультація амбулаторного хворого лікарем�хірургом першої категорії первинна 81,20

1.41 041 Консультація амбулаторного хворого лікарем�урологом вищої категорії первинна , 72,20

1.42 042 Консультація амбулаторного хворого лікарем�урологом першої категорії первинна 68,50

1.43 043 Консультація амбулаторного хворого лікарем�урологом без категорії, кандидатом
медичних наук первинна

65,50

1.44 044 Консультація амбулаторного хворого лікарем УЗД вищої категорії первинна 81,20

1.45 045 Консультація амбулаторного хворого лікарем УЗД першої категорії первинна 77,00

1.46 046 Консультація амбулаторного хворого лікарем�фізіотерапевтом вищої категорії
первинна

41,00

1.47 047 Консультація амбулаторного хворого лікарем�фізіотерапевтом першої категорії
первинна

38,70

1.48 048 Консультація амбулаторного хворого лікарем�функціональної діагностики вищої
категорії первинна

70,60

1.49 049 Консультація амбулаторного хворого лікарем�функціональної діагностики першої
категорії первинна

67,00

1.50 050 Консультація лікарем вищої категорії з обслуговування страхових компаній
первинна

67,50

1.51 051 Консультація амбулаторного хворого лікарем�рентгенологом вищої категорії
первинна

119,40

1.52 052 Консультація амбулаторного хворого лікарем�рентгенологом першої категорії
первинна

114,00

1.53 053 Консультація амбулаторного хворого лікарем�рентгенологом другої категорії
первинна

108,30

1.54 054 Консультація амбулаторного хворого лікарем�акушером�гінекологом вищої
категорії повторна

49,80

1.55 055 Консультація амбулаторного хворого лікарем�акушером�гінекологом першої
категорії повторна

47,40

1.56 056 Консультація амбулаторного хворого лікарем�акушером�гінекологом вищої
категорії, кандидатом медичних наук повторна

53,50

1.57 057 Консультація амбулаторного хворого лікарем�алергологом вищої категорії
повторна

47,10

1.58 058 Консультація амбулаторного хворого лікарем�алергологом першої категорії
повторна

44,60

1.59 059 Консультація амбулаторного хворого лікарем�гастроентерологом вищої категорії
повторна

45,00

1.60 060 Консультація амбулаторного хворого лікарем�гастроентерологом першої категорії
повторна

42,50

1.61 061 Консультація амбулаторного хворого лікарем�дерматовенерологом вищої категорії
повторна

52,20

1.62 062 Консультація амбулаторного хворого лікарем�дерматовенерологом першої категорії
повторна

49,40

1.63 063 Консультація амбулаторного хворого лікарем�дерматовенерологом без категорії,
кандидатом медичних наук повторна

46,80

1.64 064 Консультація амбулаторного хворого лікарем�ендокринологом вищої категорії
повторна

43,30

1.65 065 Консультація амбулаторного хворого лікарем�ендокринологом першої категорії
повторна

40,80

1.66 066 Консультація амбулаторного хворого лікарем�інфекціоністом вищої категорії
повторна

68,30

1.67 067 Консультація амбулаторного хворого лікарем�інфекціоністом першої категорії
повторна

61,00

1.68 068 Консультація амбулаторного хворого лікарем�кардіологом вищої категорії повторна 45,00

1.69 069 Консультація амбулаторного хворого лікарем�кардіологом першої категорії
повторна

42,50

1.70 070 Консультація амбулаторного хворого лікарем�хірургом�проктологом вищої
категорії повторна

57,40

1.71 071 Консультація амбулаторного хворого лікарем�хірургом�проктологом першої
категорії повторна

54,90

1.72 072 Консультація амбулаторного хворого лікарем ЛФК вищої категорії повторна 27,40

1.73 073 Консультація амбулаторного хворого лікарем ЛФК першої категорії повторна 25,80
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1.128 128 Рентгенографія черепа у двох проекціях 102,60

1.129 129 Рентгенографія черепа у латеральній проекції 52,00

1.130 130 Рентгенографія черепа у тангенціальній проекції 52,00

1.131 131 Рентгенографія хребта шийного відділу 74,80

1.132 132 Рентгенографія хребта грудного відділу 83,60

1.133 133 Рентгенографія хребта попереково�крижового відділу 113,30

1.134 134 Рентгенографія куприка 83,60

1.135 135 Рентгенографія кісток кисті з обох сторін 83,20

1.136 136 Рентгенографія кісток стопи з обох сторін 84,90

1.137 137 Рентгенографія трубчастих кісток праворуч або ліворуч 60,90

1.138 138 Рентгенографія трубчастих кісток з обох сторін 100,20

1.139 139 Рентгенографія п'яткової кістки праворуч або ліворуч 52,00

1.140 140 Рентгенографія п'яткової кістки з обох сторін 84,90

1.141 141 Рентгенографія ребер ліворуч або праворуч 60,90

1.142 142 Рентгенографія ребер з обох боків 102,60

1.143 143 Рентгенографія ключиці праворуч або ліворуч 52,00

1.144 144 Рентгенографія грудини 82,50

1.145 145 Рентгенівське визначення стану грудино�ключичного зчленування 51,90

1.146 146 Рентгенографія м'яких тканин кінцівок ліворуч або праворуч 79,60

1.147 147 Рентгенографія м'яких тканин кінцівок з обох сторін 102,60

1.148 148 Рентгенографія хребта із застосуванням функціональних проб (шийного відділу) 147,10

1.149 149 Рентгенографія хребта із застосуванням функціональних проб (грудного відділу) 168,50

1.150 150 Рентгенографія хребта із застосуванням функціональних проб (поперекового
відділу)

226,50

1.151 151 Рентгенографія суглобів (плечового) 99,10

1.152 152 Рентгенографія суглобів (променево�зап'ясткового) 79,00

1.153 153 Рентгенографія суглобів (колінного) 83,10

1.154 154 Рентгенографія суглобів (гомілковостопного) 83,10

1.155 155 Флюорографія органів грудної клітки 39,30

1.156 156 Рентгенографія органів грудної клітки з цифровою обробкою 72,90

1.157 157 Рентгеноскопія органів грудної клітки поліпозиційна з цифровою обробкою 91,30

1.158 158 Прицільна рентгенографія турецького сідла з цифровою обробкою 93,00

1.159 159 Рентгенографія середнього вуха за Майєром з цифровою обробкою 74,00

1.160 160 Рентгенографія середнього вуха за Стенверсом з цифровою обробкою 74,00

1.161 161 Рентгенографія кісток носа з цифровою обробкою 74,00

1.162 162 Рентгенографія зубів панорамна з цифровою обробкою 86,50

1.163 163 Рентгенографія зубів прицільна з цифровою обробкою 47,90

1.164 164 Мамографія однієї молочної залози в двох проекціях з цифровою обробкою 46,00

1.165 165 Мамографія двох молочних залоз в двох проекціях з цифровою обробкою 84,00

1.166 166 Оглядова рентгенографія ділянки малого таза з цифровою обробкою 73,60

1.167 167 Рентгенографія черепа у двох проекціях з цифровою обробкою 129,90

1.168 168 Рентгенографія черепа у латеральній проекції з цифровою обробкою 74,70

1.169 169 Рентгенографія черепа у тангенціальній проекції з цифровою обробкою 74,70

1.170 170 Рентгенографія хребта шийного відділу з цифровою обробкою 110,60

1.171 171 Рентгенографія хребта грудного відділу з цифровою обробкою 109,50

1.172 172 Рентгенографія хребта попереково�крижового відділу з цифровою обробкою 109,50

1.173 173 Рентгенографія куприка з цифровою обробкою 109,90

1.174 174 Рентгенографія кісток кисті з обох сторін з цифровою обробкою 125,50

1.175 175 Рентгенографія кісток стопи з обох сторін з цифровою обробкою 128,90

1.176 176 Рентгенографія трубчастих кісток праворуч або ліворуч з цифровою обробкою 109,90

1.177 177 Рентгенографія трубчастих кісток з обох сторін з цифровою обробкою 128,90

1.178 178 Рентгенографія п'яткової кістки праворуч або ліворуч з цифровою обробкою 74,00

1.179 179 Рентгенографія п'яткової кістки з обох сторін з цифровою обробкою 93,00

1.180 180 Рентгенографія ребер ліворуч або праворуч з цифровою обробкою 74,00

1.181 181 Рентгенографія ребер з обох боків з цифровою обробкою 92,30

1.182 182 Рентгенографія ключиці праворуч або ліворуч з цифровою обробкою 74,00

1.183 183 Рентгенографія грудини з цифровою обробкою 109,90

1.184 184 Рентгенівське визначення стану грудино�ключичного зчленування з цифровою
обробкою

74,00

1.185 185 Рентгенографія м'яких тканин кінцівок ліворуч або праворуч з цифровою обробкою 74,00

1.186 186 Рентгенографія м'яких тканин кінцівок з обох сторін з цифровою обробкою 93,00

1.187 187 Рентгенографія хребта із застосуванням функціональних проб (шийного відділу) з
цифровою обробкою

219,70

1.188 188 Рентгенографія хребта із застосуванням функціональних проб (грудного відділу) з
цифровою обробкою

219,70

1.189 189 Рентгенографія хребта із застосуванням функціональних проб (поперекового
відділу) з цифровою обробкою

219,70

1.190 190 Рентгенографія суглобів (плечового) з цифровою обробкою 93,00

1.191 191 Рентгенографія суглобів (променево�зап'ясткового) з цифровою обробкою 93,00

1.192 192 Рентгенографія суглобів (колінного) з цифровою обробкою 93,00

1.193 193 Рентгенографія суглобів (гомілковостопного) з цифровою обробкою 93,00

1.194 194 Флюорографія органів грудної клітки з цифровою обробкою 38,10

1.195 195 Запис зображення на цифровий носій 21,10

1.196 196 Роздрукування дубліката зображення на термоплівці 106,50

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

25 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 186/1499

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

3 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 947)

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне

некомерційне підприємство "Центр первинної медико$санітарної
допомоги № 1" Шевченківського району міста Києва

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

25 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 187/1500

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

3 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 947)

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київський міський

психоневрологічний диспансер № 1

№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф за 1
послугу,
грн (без

ПДВ)

1 2 3 4

1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення
лікарів

1.1 001 Консультація лікаря терапевта вищої категорії 71,00

1.2 002 Консультація лікаря педіатра вищої категорії 71,00

1.3 003 Консультація лікаря загальної практики — сімейного лікаря вищої категорії 73,40

1.4 004 Консультація лікаря отоларинголога вищої категорії 68,90

1.5 005 Консультація лікаря хірурга вищої категорії 81,90

1.6 006 ЕКГ�дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті 36,00

1.7 007 Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) 12,30

1.8 008 Визначення сатурації кисню крові за допомогою пульсоксиметра Р10 12,70

1.9 009 Визначення відчуття кольору за таблицями Рабкіна 11,60

1.10 010 Дослідження гостроти зору 18,10

1.11 011 Тонометрія ока 33,20

1.12 012 Визначення глюкози в капілярній крові 16,30

1.13 013 Антропометрія 9,60

2. Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування,
догляд), крім осіб, які за станом здоров'я та характером хвороби не можуть відвідувати заклад охорони здоров'я

2.1 014 ЕКГ�дослідження удома 81,60

3. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби

3.1 023 Видача дублікатів лікарняних листів у зв'язку з їх втратою 9,80

№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф за 1
послугу,
грн (без

ПДВ)

1 2 3 4

1. Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді
на лікування за наявності відповідних медичних документів); попередні профілактичні медичні огляди при
прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні
огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання
дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні
огляди

1.1 011 Психіатричний медичний огляд з видачею довідки про стан здоров'я за особистими
зверненнями громадян (вартість бланку довідки сплачується додатково)

54,10

1.2 005 Психіатричний медичний огляд з видачею довідки для отримання посвідчення водія
транспортних засобів (вартість бланку довідки сплачується додатково)

53,20

1.3 006 Попередній психіатричний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний
психіатричний медичний огляд з видачею довідки (вартість бланку довідки
сплачується додатково)

53,20

2. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без
направлення лікарів

2.1 007 Консультація лікаря�психіатра вищої категорії 60,70

2.2 023 Консультація лікаря�психотерапевта без категорії 66,50

2.3 024 Консультація лікаря�психолога першої категорії 105,00

3. Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування,
догляд), крім осіб, які за станом здоров'я та характером хвороби не можуть відвідувати заклад охорони здоров'я

3.1 025 Первинне обстеження хворого вдома лікарем�психіатром вищої категорії 170,00
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Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

25 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 188/1501

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

3 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 947)

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київський міський

психоневрологічний диспансер № 4

№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф за 1
послугу,
грн (без

ПДВ)

1 2 3 4

1. Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді
на лікування за наявності відповідних медичних документів); попередні профілактичні медичні огляди при
прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні
огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання
дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні
огляди

1.1 019 Психіатричний медичний огляд з видачею довідки для отримання дозволу на право
отримання та носіння зброї громадянами (вартість бланку довідки сплачується
додатково)

68,80

1.2 020 Психіатричний медичний огляд з видачею довідки про стан здоров'я за особистим
зверненням громадянина (вартість бланку довідки сплачується додатково)

68,80

1.3 028 Психіатричний медичний огляд з видачею довідки для отримання посвідчення водія
транспортних засобів (вартість бланку довідки сплачується додатково)

68,80

1.4 030 Попередній психіатричний медичний огляд з видачею довідки при прийнятті на
роботу (вартість бланку довідки сплачується додатково)

68,80

Про будівництво транспортного пересадочного вузла на зупинці
трамвайної лінії «Контрактова площа» на вул. Спаській 

у Подільському районі міста Києва
Розпорядження № 1010 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 обслуговування пасажирів трамвайних маршрутів на Кон$
трактовій площі у Подільському районі міста Києва:

1. Çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíîãî ïå-

ðåñàäî÷íîãî âóçëà íà çóïèíö³ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿

«Êîíòðàêòîâà ïëîùà» íà âóë. Ñïàñüê³é ó Ïîä³ëü-

ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè-

¿âïàñòðàíñ» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà âè-

êîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà òðàíñïîðòíîãî ïå-

ðåñàäî÷íîãî âóçëà íà çóïèíö³ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿

«Êîíòðàêòîâà ïëîùà» íà âóë. Ñïàñüê³é ó Ïîä³ëü-

ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âïàñ-

òðàíñ»:

3.1. Ìàéíîâî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ, â òîìó ÷èñë³

ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ, âèð³øèòè â óñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.2. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ ó âñòàíîâëåíîìó

çàêîíîì ïîðÿäêó.

3.3. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ãå-

íåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îð-

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

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ ¿¿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó.

3.5. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.6. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.7. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè, ïî-

ãîäèòè ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî

Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìó îð-

ãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà

òðàíñïîðòíîãî ïåðåñàäî÷íîãî âóçëà íà çóïèí-

ö³ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ «Êîíòðàêòîâà ïëîùà» íà 

âóë. Ñïàñüê³é ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3.8. Ðîçðîáèòè ³ñòîðèêî-ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóí-

òóâàííÿ òà ïîãîäèòè éîãî â öåíòðàëüíîìó îð-

ãàí³ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó

ïîë³òèêó ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-

íè — Ì³í³ñòåðñòâ³ êóëüòóðè Óêðà¿íè.

3.9. Îäåðæàòè äîçâîëè öåíòðàëüíîãî îðãà-

íó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïî-

ë³òèêó ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè —

Ì³í³ñòåðñòâ³ êóëüòóðè Óêðà¿íè òà ì³ñöåâîãî îð-

ãàíó ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè —

Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò â óñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.10. Ðîáîòè ç áóä³âíèöòâà òðàíñïîðòíîãî

ïåðåñàäî÷íîãî âóçëà íà çóïèíö³ òðàìâàéíî¿ ë³-

í³¿ «Êîíòðàêòîâà ïëîùà» íà âóë. Ñïàñüê³é ó Ïî-

ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà âèêîíóâàòè â ðà-

ç³ íåîáõ³äíîñò³ ç ÷àñòêîâèì çàêðèòòÿì ðóõó òðàì-

âà¿â òà îáìåæåííÿì ðóõó ï³øîõîä³â.

3.11. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà òðàíñïîðòíîãî

ïåðåñàäî÷íîãî âóçëà íà çóïèíö³ òðàìâàéíî¿ ë³-

í³¿ «Êîíòðàêòîâà ïëîùà» íà âóë. Ñïàñüê³é ó Ïî-

ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ïåðåäáà÷èòè

óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñ-

ò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âèçíà÷èòè ãàðàíò³éí³ ñòðî-

êè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò

³ç ïðîåêòóâàííÿ òðàíñïîðòíîãî ïåðåñàäî÷-

íîãî âóçëà íà çóïèíö³ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ «Êîí-

òðàêòîâà ïëîùà» íà âóë. Ñïàñüê³é ó Ïîä³ëü-

ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà òà áóä³âíèöòâà

òðàíñïîðòíîãî ïåðåñàäî÷íîãî âóçëà íà çó-

ïèíö³ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ «Êîíòðàêòîâà ïëîùà»

íà âóë. Ñïàñüê³é ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà

Êèºâà ó 2016 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â³äïî-

â³äíî äî ïîêàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðà-

ìîþ åêîíîì³÷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-

Про затвердження Положення про Департамент 
інформаційно$комунікаційних технологій 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1019 від 13 жовтня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра$

їні», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового по$
ложення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», рішення Київської міської ради від
28 липня 2016 року № 857/857 «Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Ки$
ївської міської державної адміністрації)»:

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî Äåïàðòàìåíò

³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêî-

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

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

äàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³é-

íèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ

Ïîëîæåííÿ, çàòâåðäæåíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿

ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 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

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО$КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð)

Êè¿â 2016

1. Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — Äåïàðòàìåíò) º ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³-

ëîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³ä-

ïîðÿäêîâóºòüñÿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà âçàºìîä³º ³ç çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â, ï³äçâ³òíèé òà ï³äêîíòðîëüíèé Êè¿â-

ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

2. Äåïàðòàìåíò ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè

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

í³ñòåðñòâ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîç-

ïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè òà öèì Ïîëîæåííÿì.

3. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Äåïàðòàìåíòó º:

3.1. Çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ³íôîðìàòèçàö³¿, òåëåêîìóí³êàö³éíèõ

ñèñòåì òà òåõíîëîã³é, åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ, çàõèñòó ³íôîðìàö³¿, ôîðìóâàííÿ ³ âèêîðèñòàí-

íÿ ðåã³îíàëüíèõ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â, ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà íà

òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà.

3.2. Ñòâîðåííÿ, âïðîâàäæåííÿ, çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ òà ìîäåðí³çàö³ÿ

³íôîðìàö³éíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåê-

òèâíîñò³, â³äêðèòîñò³ òà ïðîçîðîñò³ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñà-

ìîâðÿäóâàííÿ ó ì. Êèºâ³ (ðîçâèòîê åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ).

3.3. Ñòâîðåííÿ, ðîçâèòîê òà çàáåçïå÷åííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ áåçïåêè ºäèíîãî ³íôîðìàö³éíîãî

ïðîñòîðó ì. Êèºâà ç ìåòîþ íàäàííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ êîìïëåêñó àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà ³íøèõ

ïîñëóã äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ.

3.4. Çàáåçïå÷åííÿ ôîðìóâàííÿ òà âèêîíàííÿ êîìïëåêñó îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â, íå-

îáõ³äíîãî äëÿ êîîðäèíàö³¿ òà çä³éñíåííÿ ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâ-

íî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ì. Êèºâ³, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é,

ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, ó ñôåð³ ³íôîðìàòèçà-

ö³¿, òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåì òà òåõíîëîã³é, åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ, çàõèñòó ³íôîðìàö³¿, ôîð-

ìóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ðåã³îíàëüíèõ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â, ðîçâèòêó ³íôîðìàö³é-

íîãî ñóñï³ëüñòâà.

4. Äåïàðòàìåíò â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ çàâäàíü:

4.1. Çä³éñíþº çàõîäè ùîäî ðîçâèòêó åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ â ì. Êèºâ³:

4.1.1. Çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ñòâîðåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ºäèíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè àâòîìàòèçî-

âàíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ âçàºìîä³¿ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó

ì. Êèºâ³;

4.1.2. Îðãàí³çîâóº ñóïðîâ³ä òà ìîäåðí³çàö³þ ºäèíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè àâòîìàòèçîâàíî¿ ³íôîð-

ìàö³éíî¿ âçàºìîä³¿ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ì. Êèºâ³;

4.1.3. Ñï³âïðàöþº ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ì. Êè-

ºâà ç ìåòîþ óäîñêîíàëåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðîöåñ³â ó òàêèõ îðãàíàõ øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ ³í-

ôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é;

4.1.4. Çä³éñíþº îðãàí³çàö³þ ïåðåâåäåííÿ â åëåêòðîííó ôîðìó àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã, ÿê³ íà-

äàþòüñÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ì. Êèºâà;

4.1.5. Íàäàº ìåòîäè÷íó äîïîìîãó îðãàíàì äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ ì. Êèºâà, ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ïî âèêîðèñòàííþ òåõíîëîã³é åëåêòðîííîãî óðÿäó-

âàííÿ;

4.1.6. Âèçíà÷àº ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç âïðîâàäæåííÿì òåõíîëîã³é åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ ó

ì. Êèºâ³, òà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³é ùîäî ¿õ âèð³øåííÿ;
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4.1.7. Ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü áåðå ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ çàõîä³â ³ç çàñòîñóâàííÿ åëåêòðîííîãî

öèôðîâîãî ï³äïèñó;

4.1.8. Âèçíà÷àº ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü îñîáëèâîñò³ çàõèñòó ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â òà áàç äà-

íèõ òà çàáåçïå÷óº ¿õ âïðîâàäæåííÿ.

4.2. Âèçíà÷àº ïîòðåáó ó ñòâîðåíí³ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â òà áàç äàíèõ äëÿ ñòâî-

ðåííÿ ºäèíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

4.3. Îðãàí³çîâóº ôîðìóâàííÿ, ðîçâèòîê, ñóïðîâîäæåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ áåç-

ïåêè åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â, áàç äàíèõ òà ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè åëåê-

òðîííî¿ âçàºìîä³¿ òàêèõ ðåñóðñ³â.

4.4. Ðîçðîáëÿº òà çä³éñíþº ðàçîì ç ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâî-

ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ì. Êèºâà çàõîäè ùîäî ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà.

4.5. Â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü áåðå ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ òà âèêîíàíí³ äåðæàâíèõ, ãàëóçåâèõ òà ì³ñü-

êèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì.

4.6. Íàäàº ïðîïîçèö³¿, ðîçðîáëÿº, òà â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùî-

äî ïîêðàùåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó äëÿ çàëó÷åííÿ êîøò³â ó ðîçâèòîê òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñ-

òåì òà òåõíîëîã³é, ³íôîðìàòèçàö³¿ òà åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ.

4.7. Êîîðäèíóº òà çä³éñíþº ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà

îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ì. Êèºâ³, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî íàëåæàòü

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, ó ñôåð³ ³íôîðìàòèçàö³¿, òåëåêîìóí³-

êàö³éíèõ ñèñòåì òà òåõíîëîã³é, åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ, çàõèñòó ³íôîðìàö³¿.

4.8. Çä³éñíþº êîîðäèíàö³þ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïîðÿäêîâàíèõ éîìó êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ.

4.9. Ïðîâîäèòü àíàë³ç ñòàíó òà çàáåçïå÷óº ñèñòåìí³ñòü òà êîìïëåêñíå âèð³øåííÿ ïèòàíü

³íôîðìàòèçàö³¿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ï³äïðèºìñòâ,

óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 

ì. Êèºâà.

4.10. Ïðîâîäèòü àíàë³ç ñòàíó òà çàáåçïå÷óº âèð³øåííÿ ïèòàíü ùîäî ðîçðîáëåííÿ òà âïðîâàäæåí-

íÿ çàõîä³â ç òåõí³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ ó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ

àäì³í³ñòðàö³ÿõ, íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

4.11. Ïîãîäæóº ïëàíè çàêóï³âåëü, òåõí³÷í³ çàâäàííÿ, òåõí³÷í³ âèìîãè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ñòðóê-

òóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâà-

ìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,

äî çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ ñòâîðåííÿì, ðîçâèòêîì, ìîäåðí³çàö³ºþ ³ âè-

êîðèñòàííÿì çàñîá³â ³íôîðìàòèçàö³¿, ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì, ìåðåæ, ðåñóðñ³â, ³íôîðìàö³éíèõ

òåõíîëîã³é. 4.12. Óçàãàëüíþº ïðàêòèêó çàñòîñóâàííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü, ùî íàëå-

æàòü äî êîìïåòåíö³¿ Äåïàðòàìåíòó, ðîçðîáëÿº ³ ïîäàº íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äí³ ïðî-

ïîçèö³¿.

4.12. Â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü ãîòóº ïðîåêòè òà áåðå ó÷àñòü â îïðàöþâàíí³ ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-

ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Äåïàðòàìåíòó.

4.13. Ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó â³äíîñèíàõ ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ, ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè òà óñòàíîâàìè íåçàëåæ-

íî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, ô³çè÷íèìè îñîáàìè ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî éîãî êîìïåòåíö³¿.

4.14. Çä³éñíþº ï³äãîòîâêó ïðîåêò³â ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) ç ïèòàíü, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî êîìïåòåíö³¿ Äåïàðòàìåíòó.

4.15. Ðîçãëÿäàº ëèñòè, çàÿâè ñêàðãè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

4.16. Ïðîâîäèòü åêñïåðòèçó òà ïîãîäæóº ïðîåêòè àêò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðîçðîáëåí³ ñòðóêòóðíè-

ìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿), ÿê³ ì³ñòÿòü ïèòàííÿ, â³äíåñåí³ äî êîìïåòåíö³¿ Äåïàðòàìåíòó.

4.17. Çàáåçïå÷óº ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèêîíàííÿ çàâäàíü ìîá³ë³çàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè, öè-

â³ëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ç îõîðîíè ïðàö³, ïîæåæíî¿ áåç-

ïåêè.

4.18. Áåðå ó÷àñòü ó âèð³øåíí³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà êîëåêòèâíèõ òðóäîâèõ ñïîð³â (êîí-

ôë³êò³â).

4.19. Çä³éñíþº ³íø³ ôóíêö³¿, ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

5. Äåïàðòàìåíò ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ìàº ïðàâî:

5.1. Îòðèìóâàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè òà ³íø³ ìàòåð³àëè, íåîáõ³äí³ äëÿ

âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü.

5.2. Ñêëèêàòè íàðàäè, ïðîâîäèòè ñåì³íàðè ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî éîãî êîìïåòåíö³¿, çàïðî-

øóâàòè íà íèõ ïðåäñòàâíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ï³ä-

ïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é, óñòàíîâ, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì. Êèºâà.

5.3. Çàëó÷àòè ñïåö³àë³ñò³â ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-

ö³é, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ (çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õí³-

ìè êåð³âíèêàìè) äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Äåïàðòàìåíòó.

5.4. Áðàòè ó÷àñòü ó íàðàäàõ, êîíôåðåíö³ÿõ, ñåì³íàðàõ, ñèìïîç³óìàõ, êîíãðåñàõ, êîíôåðåíö³ÿõ,

à òàêîæ ó ðîáîò³ êîíñóëüòàòèâíèõ, äîðàä÷èõ òà ³íøèõ äîïîì³æíèõ îðãàí³â äëÿ çä³éñíåííÿ ïîêëà-

äåíèõ íà Äåïàðòàìåíò çàâäàíü.

6. Äåïàðòàìåíò ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü âçàºìîä³º ç ³íøèìè ñòðóê-

òóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿), ïðîô³ëüíèìè êîì³ñ³ÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíè-

ìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, òåðèòîð³àëüíèìè îðãàíàìè ì³í³ñòåðñòâ

òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, à òàêîæ ³ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³-

çàö³ÿìè, îá’ºäíàííÿìè ãðîìàäÿí òà ãðîìàäÿíàìè.

7. Äåïàðòàìåíò î÷îëþº äèðåêòîð, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè Êè¿â-

ñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çà ïîãîäæåííÿì ³ç Äåðæàâíèì àãåíòñòâîì ç

ïèòàíü åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ Óêðà¿íè.

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà çà ñòóïåíåì ìàã³ñòðà, äîñâ³ä ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâíî¿

ñëóæáè êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â» àáî äîñâ³ä ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³ä

ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³

íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ìîæå ìàòè ïåðøîãî çàñòóïíèêà òà çàñòóïíèê³â, ÿê³ ïðèçíà÷àþòüñÿ íà

ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïîñàäè Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî ïåðøîãî çàñòóïíèêà òà çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó: âèùà

îñâ³òà çà ñòóïåíåì ìàã³ñòðà, äîñâ³ä ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â»

àáî äîñâ³ä ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³ä ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ

ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ íå ìåíøå äâîõ ðîê³â, â³ëü-

íå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

8. Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó:

8.1. Çä³éñíþº êåð³âíèöòâî Äåïàðòàìåíòîì, íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãàí³çàö³þ

òà ðåçóëüòàòè éîãî ä³ÿëüíîñò³, ñïðèÿº ñòâîðåííþ íàëåæíèõ óìîâ ïðàö³ ó Äåïàðòàìåíò³.

8.2. Ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîëîæåííÿ ïðî Äåïàðòàìåíò.

8.3. Çàòâåðäæóº ïîëîæåííÿ ïðî ï³äðîçä³ëè Äåïàðòàìåíòó, ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíèê³â, ðîç-

ïîä³ëÿº ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ’ÿçêè ì³æ çàñòóïíèêàìè äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó, êåð³âíèêàìè ï³ä-

ðîçä³ë³â, ³íøèìè ïðàö³âíèêàìè Äåïàðòàìåíòó.

8.4. Ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ïðîåêòè êîøòîðèñ³â òà øòàòíîãî ðîç-

ïèñó Äåïàðòàìåíòó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.5. Ïëàíóº òà çàáåçïå÷óº àâòîìàòèçàö³þ ä³ÿëüíîñò³ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.8.6. Óïðàâëÿº òà çàáåçïå÷óº êîíòðîëü çà ñòàíîì áåçïåêè ³íôîðìàö³é-

íî-êîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåì òà òåõíîëîã³é, äàíèõ òà ³íôîðìàö³¿, ùî öèðêóëþº òà îáðîáëÿºòüñÿ ó

âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ òà Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

8.6. Çàáåçïå÷óº ðîçðîáêó, âïðîâàäæåííÿ òà ï³äòðèìêó çàõîä³â ïîâ’ÿçàíèõ ç ³íôîðìàö³éíî-êî-

ìóí³êàö³éíèìè ñèñòåìàìè òà òåõíîëîã³ÿìè, âêëþ÷àþ÷è çàêóï³âë³, ðîçïîä³ë òà óïðàâë³ííÿ ïðî-

ãðàìíèìè ð³øåííÿìè òà àïàðàòíèì çàáåçïå÷åííÿì.

8.7. Ïëàíóº ðîáîòó Äåïàðòàìåíòó, âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî ôîðìóâàííÿ ïëàí³â ðîáîòè âèêî-

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

8.8. Ðîçïîðÿäæàºòüñÿ êîøòàìè â ìåæàõ çàòâåðäæåíîãî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êîøòîðèñó

Äåïàðòàìåíòó òà íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ.

8.9. Âæèâàº çàõîä³â äî óäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿ òà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè Äåïàð-

òàìåíòó.

8.10. Çâ³òóº ïåðåä Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ïðî âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Äåïàðòàìåíò çàâ-

äàíü.

8.11. Âèäàº ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ íàêàçè, îðãàí³çîâóº ³ êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ.

Íàêàçè äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó, ÿê³ çà÷³ïàþòü ïðàâà, ñâîáîäè òà çàêîíí³ ³íòåðåñè ãðîìà-

äÿí àáî ìàþòü ì³æâ³äîì÷èé õàðàêòåð, ï³äëÿãàþòü äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó.

Íàêàçè, ÿê³ º ðåãóëÿòîðíèìè àêòàìè, ðîçðîáëÿþòüñÿ, ðîçãëÿäàþòüñÿ, ïðèéìàþòüñÿ òà îïðè-

ëþäíþþòüñÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

8.12. Ïðèçíà÷àº íà ïîñàäè ³ çâ³ëüíÿº ç ïîñàä ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè, ïðàö³âíèê³â Äåïàðòàìåíòó.

8.13. Ä³º â³ä ³ìåí³ Äåïàðòàìåíòó áåç äîâ³ðåíîñò³, ïðåäñòàâëÿº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Äå-

ïàðòàìåíò ó â³äíîñèíàõ ç ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ç ì³í³ñòåðñòâàìè, ³íøèìè öåíòðàëüíèìè îð-

ãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè â Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ ìåæàìè,

óêëàäàº â³ä ³ìåí³ Äåïàðòàìåíòó äîãîâîðè (óãîäè), âèäàº äîðó÷åííÿ.

8.14. Çàñòîñîâóº äî ïðàö³âíèê³â Äåïàðòàìåíòó óïðàâë³ííÿ çàõîäè çàîõî÷åííÿ òà íàêëàäàº äèñ-

öèïë³íàðí³ ñòÿãíåííÿ.

8.15. Ïðîâîäèòü îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî ïîâíîâàæåíü Äåïàð-

òàìåíòó.

8.16. Çàáåçïå÷óº äîòðèìàííÿ ïðàö³âíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ïðàâèë âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî

ðîçïîðÿäêó òà âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè.

8.17. Çàáåçïå÷óº êîìïëåêñíå âèð³øåííÿ ïèòàíü ðîáîòè ç êåð³âíèêàìè êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ï³äïîðÿäêî-

âàí³ Äåïàðòàìåíòó, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ³ çâ³ëüíåí-

íÿ ¿õ êåð³âíèê³â. Â³äïîâ³äàº çà ï³äãîòîâêó, ñâîº÷àñíå ïîãîäæåííÿ òà óêëàäàííÿ êîíòðàêò³â ç äè-

ðåêòîðàìè ï³äïîðÿäêîâàíèõ ï³äïðèºìñòâ. Çä³éñíþº àíàë³ç âèêîíàííÿ óìîâ òà ïîêàçíèê³â óêëàäå-

íèõ êîíòðàêò³â ç êåð³âíèêàìè öèõ ï³äïðèºìñòâ, âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ òà ðîç³-

ðâàííÿ êîíòðàêò³â.

8.18. Çä³éñíþº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ, âèçíà÷åí³ çàêîíîì.

9. Â Äåïàðòàìåíò³ äëÿ ïîãîäæåíîãî âèð³øåííÿ ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî éîãî êîìïåòåíö³¿, ìî-

æå óòâîðþâàòèñÿ êîëåã³ÿ, ð³øåííÿ ÿêî¿ ïðîâàäÿòüñÿ â æèòòÿ íàêàçàìè äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó.

10. Äåïàðòàìåíò óòðèìóºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì. Êèºâà.

Ãðàíè÷íà ÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â Äåïàðòàìåíòó çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Øòàòíèé ðîçïèñ Äåïàðòàìåíòó çàòâåðäæóºòüñÿ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ï³ñëÿ ïîïåðåä-

íüî¿ éîãî åêñïåðòèçè ó Äåïàðòàìåíò³ ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ñòðóêòóðà Äåïàðòàìåíòó çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

11. Äåïàðòàìåíò çàñíîâàíèé íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Çàñíîâíèêîì òà âëàñíèêîì º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòóïàþòü Êè¿â-

ñüêà ì³ñüêà ðàäà òà óïîâíîâàæåí³ íåþ îðãàíè.

12. Ìàéíî Äåïàðòàìåíòó º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà ³ çàêð³ïëåíå

çà íèì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

13. Äåïàðòàìåíò ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó:

â³ä÷óæóâàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, íàäàâàòè â îðåíäó àáî â áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷-

êó), ïåðåäàâàòè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïè-

ñóâàòè ç áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

14. Äåïàðòàìåíò º þðèäè÷íîþ îñîáîþ ïóáë³÷íîãî ïðàâà, ìàº ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðàõóíêè â

îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè òà áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ, ïå÷àòêó ³ç çîáðàæåííÿì Äåð-

æàâíîãî Ãåðáà Óêðà¿íè òà ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì.

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Äåïàðòàìåíòó: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36.

15. Äåïàðòàìåíò çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³

íàäàº ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

16. Ïðèïèíåííÿ Äåïàðòàìåíòó çä³éñíþºòüñÿ çà ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â ïîðÿäêó, âè-

çíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Керівник апарату 
В. Бондаренко
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Про будівництво транспортного пересадочного вузла в районі
станції Київського метрополітену «Петрівка» на примиканні

просп. Оболонського до вул. Вербової в Оболонському районі
міста Києва

Розпорядження № 1014 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 обслуговування пасажирів в районі станції Київського мет$
рополітену «Петрівка» в Оболонському районі міста Києва:

1. Çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíîãî ïå-

ðåñàäî÷íîãî âóçëà â ðàéîí³ ñòàíö³¿ Êè¿âñüêîãî

ìåòðîïîë³òåíó «Ïåòð³âêà» íà ïðèìèêàíí³ 

ïðîñï. Îáîëîíñüêîãî äî âóë. Âåðáîâî¿ â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

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

ïàñòðàíñ» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà âèêî-

íàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âïàñ-

òðàíñ»:

3.1. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ãå-

íåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îð-

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

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. 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. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè, ïî-

ãîäèòè ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî

Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìó îð-

ãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà

òðàíñïîðòíîãî ïåðåñàäî÷íîãî âóçëà â ðàéîí³

ñòàíö³¿ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó «Ïåòð³âêà» íà

ïðèìèêàíí³ ïðîñï. Îáîëîíñüêîãî äî âóë. Âåð-

áîâî¿ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3.6. Ðîáîòè ç áóä³âíèöòâà òðàíñïîðòíîãî ïå-

ðåñàäî÷íîãî âóçëà â ðàéîí³ ñòàíö³¿ Êè¿âñüêîãî

ìåòðîïîë³òåíó «Ïåòð³âêà» íà ïðèìèêàíí³ 

ïðîñï. Îáîëîíñüêîãî äî âóë. Âåðáîâî¿ â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà âèêîíóâàòè áåç

çàáîðîíè ðóõó íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñ-

ïîðòó.

3.7. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà òðàíñïîðòíîãî

ïåðåñàäî÷íîãî âóçëà â ðàéîí³ ñòàíö³¿ Êè¿âñüêî-

ãî ìåòðîïîë³òåíó «Ïåòð³âêà» íà ïðèìèêàíí³

ïðîñï. Îáîëîíñüêîãî äî âóë. Âåðáîâî¿ â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ïåðåäáà÷èòè óìî-

âè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³

âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âèçíà÷èòè ãàðàíò³éí³ ñòðî-

êè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç

ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà òðàíñïîðòíîãî ïå-

ðåñàäî÷íîãî âóçëà â ðàéîí³ ñòàíö³¿ Êè¿âñüêîãî

ìåòðîïîë³òåíó «Ïåòð³âêà» íà ïðèìèêàíí³ 

ïðîñï. Îáîëîíñüêîãî äî âóë. Âåðáîâî¿ â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ó 2016 ðîö³ áóäå

çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêàçíèê³â, ïå-

ðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëü-

íîãî 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 ó ïóíêò³ 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¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì

îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Про погодження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки в кварталі вулиць Михайла 

Грушевського, Московської та Кловського узвозу у Печерському
районі м. Києва державному підприємству заводу «Арсенал»

для експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд
виробничого, житлового та соціально$побутового призначення

Розпорядження № 1023 від 21 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 17, 84, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеуст$

рій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
розглянувши лист державного підприємства заводу «Арсенал» від 01 серпня 2016 року № 553 та технічну до$
кументацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, в межах функцій місцевого органу виконавчої
влади:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ÿêà ïå-

ðåáóâàº â ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³ äåðæàâíî-

ãî ï³äïðèºìñòâà çàâîäó «Àðñåíàë» äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó áóä³âåëü ³

ñïîðóä âèðîáíè÷îãî, æèòëîâîãî òà ñîö³àëüíî-

ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â êâàðòàë³ âóëèöü Ìè-

õàéëà Ãðóøåâñüêîãî, Ìîñêîâñüêî¿ òà Êëîâñüêî-

ãî óçâîçó ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà ïëîùåþ 25,3604 ãà, êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:82:033:0002), ÿêîþ ïå-

ðåäáà÷åíî ôîðìóâàííÿ îäèíàäöÿòè çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê ïëîùàìè 19,7331 ãà, 0,0026 ãà,

1,0554 ãà, 1,1739 ãà, 0,1918 ãà, 0,0743 ãà, 1,1757

ãà, 0,9060 ãà, 0,1391 ãà, 0,0138 ãà òà 0,8947 ãà

(ñïðàâà íîìåð À-22760).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Виконуючий обов’язки голови 

Г. Пліс

Про внесення змін до структури Департаменту будівництва 
та житлового забезпечення виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1026 від 24 жовтня 2016 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування струк$

тури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних
адміністрацій», рішення Київської міської ради від 20 червня 2002 року № 28/28 «Про утворення виконав$
чого органу Київської міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності», розпоряджен$
ня Київського міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 «Про затвердження граничної чисельності пра$
цівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад$
міністрації)», Положення про Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київ$
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 10 червня 2003 року № 1000 (в редакції розпорядження виконавчого ор$
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 липня 2012 року № 1205):

Óíåñòè çì³íè äî ñòðóêòóðè Äåïàðòàìåíòó áó-

ä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíî¿

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 215 (â

ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27 êâ³òíÿ 2016 ðîêó

¹ 277), âèêëàâøè ¿¿ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàº-

òüñÿ.

Голова В. Кличко

Про реконструкцію вулиць Покровської та Андріївської 
у Подільському районі м. Києва

Розпорядження № 1025 від 24 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про до$

рожній рух», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1342 «Про затвердження Правил парку$
вання транспортних засобів», рішення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 «Про Правила бла$
гоустрою міста Києва», з метою забезпечення з проведення в місті Києві Євробачення$2017, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ âóëèöü Ïîêðîâñüêî¿

òà Àíäð³¿âñüêî¿ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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

àâòîäîð» çàìîâíèêîì âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ïðî-

åêòóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ (áóä³âíèöòâà) âó-

ëèöü Ïîêðîâñüêî¿ òà Àíäð³¿âñüêî¿ ó Ïîä³ëüñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð»:

3.1. Âèçíà÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó 

Про тимчасове обмеження руху транспортних засобів 
на вулицях Хрещатик та Богдана Хмельницького у зв’язку 

з виконанням підготовчих робіт з реконструкції підземного 
переходу на примиканні вулиці Богдана Хмельницького 

до вулиці Хрещатик у Шевченківському районі міста Києва
Розпорядження № 1024 від 21 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 5, 6, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19, 20 Закону України «Про авто$
мобільні дороги», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення товари$
ства з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЧНИЙ ЦУМ» від 05 жовтня 2016 року № 568:

1. Òèì÷àñîâî îáìåæèòè ðóõ òðàíñïîðòíèõ çà-

ñîá³â ç 21 äî 23 æîâòíÿ 2016 ðîêó íà âóëèö³ Áîã-

äàíà Õìåëüíèöüêîãî â ìåæàõ áóäèíêó ¹ 2, ç 24

äî 30 æîâòíÿ 2016 ðîêó íà âóëèö³ Áîãäàíà Õìåëü-

íèöüêîãî â ìåæàõ áóäèíêó ¹ 40/1 íà âóëèö³ Õðå-

ùàòèê, ç 30 æîâòíÿ äî 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó

ç 22 ãîä 00 õâ äî 06 ãîä 00 õâ òà ó âèõ³äí³ äí³ íà

âóëèö³ Õðåùàòèê íà ïåðåòèí³ ç âóëèöåþ Áîãäà-

íà Õìåëüíèöüêîãî ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì òîâà-

ðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÒÎ-

ËÈ×ÍÈÉ ÖÓÌ» (äàë³ — ÒÎÂ «ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÖÓÌ»)

ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ï³äçåìíîãî

ïåðåõîäó íà ïðèìèêàíí³ âóëèö³ Áîãäàíà Õìåëü-

íèöüêîãî äî âóëèö³ Õðåùàòèê ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëå-

íî¿ òà çàòâåðäæåíî¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. ÒÎÂ «ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÖÓÌ»:

2.1. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

2.2. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè, ïî-

ãîäèòè ç Óïðàâë³ííÿì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â 

ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íà-

ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè òà ïîäàòè íà çàòâåð-

äæåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà

ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2.3. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà-

áåçïå÷èòè â³ëüíèé ³ áåçïå÷íèé ðóõ ï³øîõîä³â òà

òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

2.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

3. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïîêðèò-

òÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè çà òèïîì ³ñíóþ÷îãî íà ïîâ-

íó øèðèíó ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè ïî âñ³é äîâæèí³ ðîç-

ðèòòÿ, à ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â íà ïîâíó øèðèíó

ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè ìîùåííÿ òà ïåðåäàòè

¿õ çà àêòàìè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Øëÿ-

õîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà

óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä

Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó» ì³ñòà Êèºâà.

4. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåçàâàð³é-

íå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äèðåêòîðà ÒÎÂ

«ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÖÓÌ» Ñàêóíà Ì. Þ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàé-

äàêà ². Â.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

20 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 215

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

24 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 1026)

Структура
Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу

Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації)
1. Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó

1.1. Â³ää³ë ç ïèòàíü êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íî¿ òà îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè 

1.2. Ñåêòîð óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì 

1.3.Â³ää³ë áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³ 

1.4. Þðèäè÷íå óïðàâë³ííÿ

2. Ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó

2.1. Óïðàâë³ííÿ ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó òà êîîðäèíàö³¿ áóä³âíèöòâà

2.2. Óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ô³íàíñ³â

3. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó

3.1. Óïðàâë³ííÿ áóä³âíèöòâà òà îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè

4. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó—íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ

4.1. Óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
Керівник апарату В. Бондаренко
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áóä³âåëüí³ îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2.3àáåçïå÷èòè ðîçðîáêó ïðîåêòíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òà çàòâåðäæåí-

íÿ ¿¿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

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, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, ïåðåäáà÷àòè óìîâè ùîäî íà-

äàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ

ðîá³ò òà âèçíà÷àòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòà-

ö³¿ îá’ºêòà.

4. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ-

÷åííÿ ðîá³ò ç ðîçðîáêè ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿

òà ðåêîíñòðóêö³¿ âóëèöü Ïîêðîâñüêî¿ òà Àíäð³-

¿âñüêî¿ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äî ïðî-

ãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó 

ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Çàêðèòè ðóõ òðàíñïîðòó, êð³ì àâòîìîá³ë³â

ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïî âóë. Ïåòðà Ñà-

ãàéäà÷íîãî ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âäîðñåð-

â³ñ»:

6.1. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç Ãîëîâíèì óïðàâ-

ë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ ñõåìè îð-

ãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó;

6.2. Âíåñòè çì³íè â äèñëîêàö³þ òåõí³÷íèõ çà-

ñîá³â ðåãóëþâàííÿ äîðîæíüîãî ðóõó òà âñòàíî-

âèòè â³äïîâ³äí³ äîðîæí³ çíàêè âðàõîâóþ÷è ïóíê-

òè 1, 5 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

7. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

òè â³äïîâ³äí³ çì³íè â ðîáîòó ìàðøðóò³â ì³ñüêî-

ãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó, âðàõîâóþ÷è ïóíê-

òè 1, 5 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

8. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

ðåäáà÷èòè âèäàòêè äëÿ ÊÏ «Êè¿âäîðñåðâ³ñ» íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 6 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

9. Ïðîñèòè óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó 

ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íà-

ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü

çà äîòðèìàííÿì âèìîã âñòàíîâëåíèõ äîðîæí³õ

çíàê³â â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 1, 5 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

10. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

ñï³ëüíî ç Äåïàðòàìåíòîì ñóñï³ëüíèõ êîìóí³-

êàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

çàáåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ïðî çì³-

íè, ùî ñòîñóþòüñÿ íàäàííÿ òðàíñïîðòíèõ ïî-

ñëóã òà îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó.

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàéäà-

êà ². Â.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до структури Департаменту містобудування
та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1027 від 24 жовтня 2016 року

Відповідно до законів України «Про столицю України — місто&герой Київ», «Про місцеве самоврядуван&
ня в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування струк&
тури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних
адміністрацій», рішення Київської міської ради від 20 червня 2002 року № 28/28 «Про утворення виконав&
чого органу Київської міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності» та враховуючи
Положення про Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), затверджене розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 січня 2011 року № 90 (в редакції розпоря&
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 груд&
ня 2014 року № 1550):

Óíåñòè çì³íè äî ñòðóêòóðè Äåïàðòàìåíòó ì³ñ-

òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíî¿ ðîçïîðÿ-

äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â³ä 28 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 61 âèêëàâøè ¿¿ ó íîâ³é

ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

28.01.2015 ð. ¹ 61

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

24.10.2016 ð. ¹ 1027)

СТРУКТУРА
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1. Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè — Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ì³ñòà

1.1. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç ðåæèìíî-ñåêðåòíî¿ ðîáîòè

1.2. Â³ää³ë ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ

1 3. Ñåêòîð âçàºìîä³¿ ³ç ÇÌ² òà ãðîìàäñüê³ñòþ

1.4. Ñåêòîð ç êàäðîâèõ ïèòàíü

1.5. Ñåêòîð áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³

1.6. Óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü òà óçãîäæåíü

1.6.1. Â³ää³ë äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà êîíòðîëþ

1.6.2. Â³ää³ë ïî ðîáîò³ ç äîçâ³ëüíèì öåíòðîì òà çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí

2. Ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ðåãóëþâàííÿ çàáóäî-

âè ì³ñòà

2.1. Óïðàâë³ííÿ ðåãóëþâàííÿ çàáóäîâè ì³ñòà

2.1.1. Â³ää³ë ðåãóëþâàííÿ çàáóäîâè öåíòðàëüíèõ ðàéîí³â ì³ñòà

2.1.2. Â³ää³ë ðåãóëþâàííÿ çàáóäîâè ë³âî òà ïðàâîáåðåæíèõ ðàéîí³â ì³ñòà

2.1.3. Ñåêòîð ç ðîçãëÿäó îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíîþ

ðàäîþ

2.1.4. Ñåêòîð ñòðàòåã³÷íîãî àíàë³çó, ïëàíóâàííÿ òà êîíòðîëþ ì³ñòîáóä³âíèõ ïðîãðàì

3. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê ñëóæáè ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó

3.1. Ñëóæáà ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó

3.1.1. Â³ää³ë àíàë³çó êàäàñòðîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ðîçâèòêó Ã²Ñ

3.1.2. Ñåêòîð ââåäåííÿ êàäàñòðîâî¿ ³íôîðìàö³¿

3.1.3. Ñåêòîð ì³ñòîáóä³âíîãî ìîí³òîðèíãó

3.1.4. Ñåêòîð ç ïèòàíü ñóïðîâîäó áàç äàíèõ òà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ

3.2. Óïðàâë³ííÿ ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà

3.2.1. Â³ää³ë ìîí³òîðèíãó òà ðîçâèòêó ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà

3.2.2. Â³ää³ë îïðàöþâàííÿ ïðîåêò³â ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíèõ ìåðåæ òà ñïîðóä, ãåîëîãî-ãåî-

äåçè÷íèõ ðîá³ò

4. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó-íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ëàíäøàôòíî¿ àðõ³òåêòóðè, êîì-

ïëåêñíîãî áëàãîóñòðîþ

4.1. Óïðàâë³ííÿ ëàíäøàôòíî¿ àðõ³òåêòóðè, êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîþ òà ðåàá³ë³òàö³¿ ³ñòîðè÷-

íî¿ çàáóäîâè

4.1.1. Â³ää³ë ç ïèòàíü ðåêëàìè òà òèì÷àñîâèõ ñïîðóä (ÌÀÔ)

4.1.2. Â³ää³ë õóäîæíüîãî îôîðìëåííÿ òà ëàíäøàôòíî¿ àðõ³òåêòóðè òà ðåàá³ë³òàö³¿ ³ñòîðè÷íî¿ çà-

áóäîâè

4.2. Â³ää³ë ðåêëàìè

5. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ³í³ö³àòèâ òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ

5.1. Óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ³í³ö³àòèâ òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ

5.1.1. Â³ää³ë ï³äãîòîâêè äîêóìåíò³â ùîäî ì³ñòîáóä³âíèõ ³í³ö³àòèâ

5.1.2. Ñåêòîð ï³äãîòîâêè âèñíîâê³â ùîäî çåìëåêîðèñòóâàííÿ
Керівник апарату

В. Бондаренко

Про внесення змін до підпункту 1.1 пункту 1 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 05 лютого 2016 року № 59 «Про організацію у 2016 році 

харчування учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах м. Києва, заснованих на комунальній 

власності територіальної громади міста Києва»
Розпорядження № 1028 від 25 жовтня 2016 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження По&
рядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно&технічних на&
вчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», рі&
шення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій
сім’ям Героїв Небесної Сотні», з метою встановлення додаткових соціальних гарантій сім’ям Героїв Небес&
ної Сотні:

Àáçàö òðåò³é ï³äïóíêòó 1.1 ïóíêòó 1 ðîçïîðÿ-

äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â³ä 05 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 59 «Ïðî îðãàí³çàö³þ

ó 2016 ðîö³ õàð÷óâàííÿ ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ

íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì. Êèºâà, çàñíîâàíèõ íà

êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà», âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«ó÷í³â 5-11 êëàñ³â: ä³òåé-ñèð³ò; ä³òåé, ïîçáàâ-

ëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ; ä³òåé ç îñîáëè-

âèìè îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ó

ñïåö³àëüíèõ ³ ³íêëþçèâíèõ êëàñàõ; ó÷í³â ³ç ÷èñ-

ëà ä³òåé-³íâàë³ä³â; ó÷í³â ³ç ñ³ìåé, ÿê³ îòðèìóþòü

äîïîìîãó â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó ìàëîçàáåçïå÷å-

íèì ñ³ì’ÿì»; ó÷í³â ³ç ÷èñëà ä³òåé ³ç ñ³ìåé ó÷àñ-

íèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òà ä³òåé ³ç ñ³-

ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) ó÷àñíèê³â àíòè-

òåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿; ó÷í³â ³ç ÷èñëà ä³òåé ³ç

ñ³ìåé êèÿí, ÿê³ çàãèíóëè àáî ïîìåðëè âíàñë³-

äîê ïîðàíåíü, êàë³öòâà, êîíòóç³¿ ÷è ³íøèõ

óøêîäæåíü çäîðîâ’ÿ, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³

ó Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³».
Голова В. Кличко

Про реконструкцію зупинки трамвайної лінії 
«Станція метро «Чернігівська» під транспортний 

пересадочний вузол з терміналом та реконструкцію 
ділянки трамвайної лінії від просп. Юрія Гагаріна

по вул. Гната Хоткевича (Червоногвардійській) 
до трамвайного розворотнього кола на вул. Миропільській 

у Дніпровському районі міста Києва
Розпорядження № 1032 від 25 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній руху статті 19 Закону України «Про автомо&
більні дороги», законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування
в Україні» та з метою поліпшення обслуговування пасажирів трамвайних маршрутів в районі станції метро&
політену «Чернігівська» у Дніпровському районі міста Києва:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ çóïèíêè òðàì-

âàéíî¿ ë³í³¿ «Ñòàíö³ÿ ìåòð «×åðí³ã³âñüêà» ï³ä

òðàíñïîðòíèé ïåðåñàäî÷íèé âóçîë ç òåðì³íà-

ëîì òà ðåêîíñòðóêö³þ ä³ëÿíêè òðàìâàéíî¿ ë³í³¿

â³ä ïðîñï. Þð³ÿ Ãàãàð³íà ïî âóë. Ãíàòà Õîòêåâè-

÷à (×åðâîíîãâàðä³éñüê³é) äî òðàìâàéíîãî ðîç-

âîðîòíüîãî êîëà íà âóë. Ìèðîï³ëüñüê³é ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

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

ïàñòðàíñ» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà âèêî-

íàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ çóïèíêè òðàìâàé-

íî¿ ë³í³¿ «Ñòàíö³ÿ ìåòðî «×åðí³ã³âñüêà» ï³ä òðàíñ-

ïîðòíèé ïåðåñàäî÷íèé âóçîë ç òåðì³íàëîì òà

ðåêîíñòðóêö³¿ ä³ëÿíêè òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ â³ä ïðîñï.

Þð³ÿ Ãàãàð³í ïî âóë. Ãíàòà Õîòêåâè÷à (×åðâîíî-

ãâàðä³éñüê³é) äî òðàìâàéíîãî ðîçâîðîòíüîãî

êîëà íà âóë. Ìèðîï³ëüñüê³é ó Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âïàñ-

òðàíñ»:

Ç 1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ ó âñòàíîâëåíîìó çà-

êîíîì 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, ïî-

ãîäèòè ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî
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Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìó îð-

ãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä ðåêîíñòðóê-

ö³¿ çóïèíêè òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ «Ñòàíö³ÿ ìåòðî «×åð-

í³ã³âñüêà» ï³ä òðàíñïîðòíèé ïåðåñàäî÷íèé âóçîë

ç òåðì³íàëîì òà ðåêîíñòðóêö³¿ ä³ëÿíêè òðàìâàé-

íî¿ ë³í³¿ â³ä ïðîñï. Þð³ÿ Ãàãàð³íà ïî âóë. Ãíàòà

Õîòêåâè÷à (×åðâîíîãâàðä³éñüê³é) äî òðàìâàéíî-

ãî ðîçâîðîòíüîãî êîëà íà âóë. Ìèðîï³ëüñüê³é ó

Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç

ïðîåêòóâàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ çóïèíêè òðàìâàé-

íî¿ ë³í³¿ «Ñòàíö³ÿ ìåòðî «×åðí³ã³âñüêà» ï³ä òðàíñ-

ïîðòíèé ïåðåñàäî÷íèé âóçîë ç òåðì³íàëîì òà

ðåêîíñòðóêö³¿ ä³ëÿíêè òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ â³ä ïðîñï.

Þð³ÿ Ãàãàð³íà ïî âóë. Ãíàòà Õîòêåâè÷à (×åðâî-

íîãâàðä³éñüê³é) äî òðàìâàéíîãî ðîçâîðîòíüî-

ãî êîëà íà âóë. Ìèðîï³ëüñüê³é ó Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ çóïèíêè

òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ «Ñòàíö³ÿ ìåòðîïîë³òåíó «×åð-

í³ã³âñüêà» ï³ä òðàíñïîðòíèé ïåðåñàäî÷íèé âóçîë

ç òåðì³íàëîì òà ðåêîíñòðóêö³¿ ä³ëÿíêè òðàìâàé-

íî¿ ë³í³¿ â³ä ïðîñï. Þð³ÿ Ãàãàð³íà ïî âóë. Ãíàòà

Õîòêåâè÷à (×åðâîíîãâàðä³éñüê³é) äî òðàìâàéíî-

ãî ðîçâîðîòíüîãî êîëà íà âóë. Ìèðîï³ëüñüê³é ó

Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ó 2016 ðîö³

áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêàçíèê³â,

ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³-

àëüíîãî 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 будівництво артезіанської свердловини 
малої продуктивності на бульварі Академіка Вернадського, 85 

у Святошинському районі
Розпорядження № 1045 від 25 жовтня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060, в частині поліпшення
якості питної води столиці, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðî-

á³ò ç áóä³âíèöòâà àðòåç³àíñüêî¿ ñâåðäëîâèíè

ìàëî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ íà áóëüâàð³ Àêàäåì³êà

Âåðíàäñüêîãî, 85 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè ñïåö³àë³çîâàíå âîäîãîñïîäàð-

ñüêå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿ââîäôîíä» çàìîâ-

íèêîì áóä³âíèöòâà àðòåç³àíñüêî¿ ñâåðäëîâèíè

ìàëî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ íà áóëüâàð³ Àêàäåì³êà

Âåðíàäñüêîãî, 85 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³.

3. Ñïåö³àë³çîâàíîìó âîäîãîñïîäàðñüêîìó êî-

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿ââîäôîíä»:

3.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî çîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò, âîäíîãî çàêîíîäàâñòâà òà çàêîíîäàâñòâà

ïðî íàäðà.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷èòè

óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñ-

ò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðî-

êè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó

2016 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàç-

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, çà-

òâåðäæåíîþ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 60/60.

5. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³í-

âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî

ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ìàéíî ï³ñëÿ çàâåð-

øåííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ, çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 06 квітня 2016 року № 201 «Про визначення 

замовника капітального ремонту сходів від провулку 
Десятинного до урочища Гончарів»

Розпорядження № 1048 від 25 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре&

гулювання містобудівної діяльності», з метою ефективного управління будівництвом об’єктів:

Óíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 êâ³òíÿ 2016

ðîêó ¹ 201 «Ïðî âèçíà÷åííÿ çàìîâíèêà êàï³-

òàëüíîãî ðåìîíòó ñõîä³â â³ä ïðîâóëêó Äåñÿòèí-

íîãî äî óðî÷èùà Ãîí÷àð³â»:

1. Çàãîëîâîê ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òà-

ê³é ðåäàêö³¿:

«Ïðî âèçíà÷åííÿ çàìîâíèêà ðåêîíñòðóêö³¿

ñõîä³â â³ä ïðîâóëêó Äåñÿòèííîãî äî âóëèö³ Ãîí-

÷àðíî¿ òà áëàãîóñòðîþ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â ìå-

æàõ ï³øîõ³äíî¿ àëå¿ äî Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó».

2. Ïðåàìáóëó ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òà-

ê³é ðåäàêö³¿:

«Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 31 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», ñòàòò³ 26

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿

ä³ÿëüíîñò³», çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó êóëü-

òóðíî¿ ñïàäùèíè», «Ïðî ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèé

ôîíä Óêðà¿íè», «Ïðî îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà»:»

3. Ïóíêò 1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «²í-

æåíåðíèé öåíòð» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — ÊÏ «²íæåíåðíèé öåíòð») çà-

ìîâíèêîì ðåêîíñòðóêö³¿ ñõîä³â â³ä ïðîâóëêó Äå-

ñÿòèííîãî äî âóëèö³ Ãîí÷àðíî¿ òà áëàãîóñòðîþ

ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ï³øîõ³äíî¿ àëå¿ äî

Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó».

4. Ï³äïóíêò 2.4 ïóíêòó 2 âèêëàñòè â òàê³é ðå-

äàêö³¿:

«2.4 Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã ïðèðî-

äîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà òà çàêîíîäàâñòâà

ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò».

5. Ó ï³äïóíêò³ 2.6 ïóíêòó 2 ñëîâà «êàï³òàëüíèé

ðåìîíò» çàì³íèòè ñëîâîì «ðåêîíñòðóêö³þ».

6. Äîïîâíèòè ïóíêò 2 ï³äïóíêòîì 2.7 òàêîãî

çì³ñòó:

«2.7. Îäåðæàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ó

öåíòðàëüíîìó îðãàí³ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³

îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè — Ì³í³ñòåðñòâ³

êóëüòóðè Óêðà¿íè».

7. Ïóíêò 6 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î. Â.»
Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 11 липня 2001 року № 1441 «Про реєстрацію 
Статуту релігійної громади Української Православної Церкви

Київського Патріархату Свято&Пантелеймонівської парафії 
у Ленінградському районі м. Києва»

Розпорядження № 1051 від 26 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Го&

лови парафіяльної ради&настоятеля релігійної громади Свято&Олександро&Невської парафії у Святошин&
ському районі м. Києва Української Православної Церкви Київського Патріархату від 01 липня 2016 року та
протокол Парафіяльних зборів релігійної громади від 25 червня 2016 року № 10:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 11 ëèïíÿ 2001

ðîêó ¹ 1441 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³é-

íî¿ ãðîìàäè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè

Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó Ñâÿòî-Ïàíòåëåéìîí³â-

ñüêî¿ ïàðàô³¿ ó Ëåí³íãðàäñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»

òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà

«ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿

Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó Ñâÿòî-Ïàíòå-

ëåéìîí³âñüêî¿ ïàðàô³¿ ó Ëåí³íãðàäñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îð-

ãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâî-

ñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó Ñâÿòî-

Îëåêñàíäðî-Íåâñüêî¿ ïàðàô³¿ ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè Ñâÿòî-Îëåêñàíäðî-Íåâñüêî¿ ïàðàô³¿

ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà Óêðà¿íñüêî¿

Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó,

çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 11 ëèïíÿ

2001 ðîêó ¹ 1441 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10

÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 945, âèêëàâøè éîãî â íî-

â³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

Про встановлення меморіальних дощок у місті Києві
Розпорядження № 1033 від 25 жовтня 2016 року

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28 квітня 2014 року № 516 «Про деякі питання встановлення пам’ятних знаків в місті Києві»,
враховуючи протокол засідання Комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в місті Києві від 19 вересня 2016
року № 10, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

25.10.2016 ¹ 1033

Перелік
меморіальних дощок, що встановлюються у місті Києві

№ п/п Назва Місце встановлення Клопотання Фінансування

1 2 3 4 5

1. Меморіальна дошка на
честь Соболєва Фелікса
Михайловича

Фасад будинку на
вул.
Червоноткацькій, 19

Звернення депутата
Київської міської ради
Новікова О. О.

Позабюджетні кошти,
залучені в установленому
порядку

2. Меморіальна дошка на
честь Брондукова
Броніслава Миколайовича

Фасад будинку на
бульв. Амвросія
Бучми, 8

Звернення депутатів
Київської міської ради
Страннікова А. М.,
Рослякова В. В.,
Горбунова Я. В.

Позабюджетні кошти,
залучені в установленому
порядку

3. Меморіальна дошка на
честь Кринициної
Маргарити Василівни

Фасад будинку на
бульв. Амвросія
Бучми, 8

Звернення депутатів
Київської міської ради
Страннікова А. М.,
Рослякова В. В.,
Горбунова Я. В.

Позабюджетні кошти,
залучені в установленому
порядку

4. Меморіальна дошка на
честь Тороповського
Георгія Валерійовича

Фасад будинку на
вул. Георгія
Тороповського, 49/5

Звернення депутатів
Київської міської ради
Страннікова А. М.,
Рослякова В. В.,
Горбунова Я. В.

Позабюджетні кошти,
залучені в установленому
порядку

5. Меморіальна дошка на
честь Книшова Геннадія
Васильовича

Фасад будинку на
вул. Академіка
Янгеля, 14/1

Звернення
національного інституту
серцево<судинної
хірургії імені
М.М. Амосова

Позабюджетні кошти,
залучені в установленому
порядку

1 Âñòàíîâèòè ìåìîð³àëüí³ äîøêè ó ì³ñò³ Êè-

ºâ³ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç âè-

ãîòîâëåííÿì òà âñòàíîâëåííÿì ìåìîð³àëüíèõ

äîùîê, áóäóòü ïðîô³íàíñîâàí³ çà ïîçàáþäæåò-

í³ êîøòè, çàëó÷åí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
1 ëèñòîïàäà 2016 ð.

¹117(4887)

14

Про визначення величини опосередкованої вартості 
найму (оренди) житла в місті Києві на одну особу 

за липень — вересень 2016 року
Розпорядження № 1041 від 25 жовтня 2016 року

Відповідно до Порядку визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в насе&
леному пункті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682, пункту
3 рішення Київської міської ради від 18 червня 2009 року № 621/1677 «Про затвердження величини опосе&
редкованої вартості найму (оренди) житла у м. Києві»:

1. Âèçíà÷èòè âåëè÷èíó îïîñåðåäêîâàíî¿ âàð-

òîñò³ íàéìó (îðåíäè) æèòëà â ì³ñò³ Êèºâ³ íà îä-

íó îñîáó çà ëèïåíü — âåðåñåíü 2016 ðîêó â ðîç-

ì³ð³ 450,00 ãðí.

2. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-

í³ñòðàö³ÿì âèêîðèñòîâóâàòè âåëè÷èíó îïîñå-

ðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ íàéìó (îðåíäè) æèòëà â

ì³ñò³ Êèºâ³, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, äëÿ âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêî-

íó ïðàâà ãðîìàäÿí íà ñîö³àëüíèé êâàðòèðíèé

îáë³ê òà îòðèìàííÿ æèòëà ç æèòëîâîãî ôîíäó

ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â òà ãîë³â ðàéîííèõ â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.
Голова В. Кличко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада парафія Нерукотворного 

Образа Господа нашого Ісуса Христа Київської єпархії 
Української Автокефальної Православної Церкви 

в Деснянському районі м. Києва»
Розпорядження № 1042 від 25 жовтня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву
громадян від 23 квітня 2016 року іа протокол загальних зборів віруючих громадян релігійної організації «Ре&
лігійна громада парафія Нерукотворного Образа Господа нашого Ісуса Христа Київської єпархії Української
Автокефальної Православної Церкви в Деснянському районі м. Києва» від 23 квітня 2016 року № 1:

Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿

«Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà ïàðàô³ÿ Íåðóêîòâîðíîãî

Îáðàçà Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà Êè¿âñüêî¿

ºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Àâòîêåôàëüíî¿ Ïðàâîñëàâ-

íî¿ Öåðêâè â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»,

ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада християн євангельської віри 

«Церква П’ятидесятниці» 
у Святошинському районі м. Києва»

Розпорядження № 1043 від 25 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву

громадян від 09 червня 2016 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 09 червня 2016 року № 1:

Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà õðèñòèÿí ºâàíãåëüñüêî¿ â³ðè

«Öåðêâà Ï’ÿòèäåñÿòíèö³» ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», òî äîäàñòüñÿ.
Голова В. Кличко

Про затвердження змін до деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1044 від 25 жовтня 2016 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самовряду&

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

Çàòâåðäèòè çì³íè äî äåÿêèõ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

25.10.2016 ¹ 1044

Зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
1. Ïîçèö³¿ 37, 39 Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðè-

áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ æèòëîâî-áóä³âåëüíèìè êîîïåðàòèâàìè, îá’ºäíàííÿìè ñï³â-

âëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ³íøèìè áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíîâà-

æåíèìè íèìè îñîáàìè àáî óïðàâèòåëÿìè æèëèõ áóäèíê³â ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî, âñòàíîâ-

ëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 25 ëþòîãî 2011 ðîêó ¹ 253, âèêëþ÷èòè.

2. Ïîçèö³þ 272 Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðè-

áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî

äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè, â çàëåæíîñò³ â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè (íå ï³çí³øå àáî

ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì), âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 êâ³òíÿ 2011

ðîêó ¹ 617, âèêëþ÷èòè.
Керівник апарату В. Бондаренко

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

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1046 від 25 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 30, підпунктів 1, 2 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні» та враховуючи лист ПАТ «АК «Київводоканал» від 19 липня 2016 року № 3435/30/36/02&
16, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 31 серпня 2016 року № 780 

«Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами»
Розпорядження № 1047 від 25 жовтня 2016 року

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

Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèïíÿ 2013 ðîêó ¹ 1137 «Ïðî

ïåðåêëàäàííÿ âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ Ä=300 ìì

íà âóë. Ì. Ïèìîíåíêà â³ä âóë. Ñòóäåíòñüêî¿ äî

âóë. Ãëèáî÷èöüêî¿»;

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 19 ëèïíÿ 2013 ðîêó ¹ 1213 «Ïðî

ïåðåêëàäàííÿ êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³ íà âóëè-

öÿõ Ñòóäåíòñüê³é òà Ìèêîëè Ïèìîíåíêà ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³»;

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëèïíÿ 2013 ðîêó

¹ 1271 «Ïðî áóä³âíèöòâî âîäîïðîâ³äíî¿ ìå-

ðåæ³ Ä=300 ìì íà âóë. Ñòóäåíòñüê³é â³ä âóë.

Ì. Ïèìîíåíêà äî âóë. Ãëèáî÷èöüêî¿ òà âîäî-

ïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ íà âóë. Ãëèáî÷èöüê³é (ïàð-

íà ñòîðîíà) â³ä ìàã³ñòðàë³ Ä=700 ìì íà âóë.

Àðòåìà äî âóë. Ñòóäåíòñüêî¿ ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîí³».

Голова В. Кличко

1. Óíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31 ñåðïíÿ

2016 ðîêó ¹ 780 «Ïðî íàäàííÿ äîçâîë³â íà ðîç-

ì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè», âèêëàâøè ïóíêò

3 â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿:

«3. Âñòàíîâèòè, ùî äîçâîëè, íàäàí³ çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, º ä³éñíè-

ìè äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ ä³¿, à ó âèïàäêó çà-

òâåðäæåííÿ ñõåì ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìîíîñ³¿â íà

òåðèòîð³¿ ì³ñòà òà åêñïëóàòàö³éíèõ âèìîã äî ¿õ

ðîçì³ùåííÿ, à òàêîæ çì³í ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âè-

ìîãàõ (ï³äõîäàõ) ùîäî ðîçòàøóâàííÿ çîâí³ø-

íüî¿ ðåêëàìè, ÿê³ çóìîâëþþòü íåìîæëèâ³ñòü

ðîçòàøóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â —

äî íàñòàííÿ òàêèõ çì³í ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âè-

ìîãàõ (ï³äõîäàõ).».
Голова В. Кличко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада ікони Божої Матері «Непорушна стіна»
Української Православної Церкви Київського Патріархату 

Київської єпархії у Дарницькому районі м. Києва»
Розпорядження № 1052 від 26 жовтня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву
громадян від 15 червня 2016 року та протокол парафіяльних зборів віруючих громадян релігійної організа&
ції «Релігійна громада ікони Божої Матері «Непорушна стіна» Української Православної Церкви Київсько&
го Патріархату Київської єпархії у Дарницькому районі м. Києва» від 21 квітня 2016 року № 1:

Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ «Íåïîðóø-

íà ñò³íà» Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó Êè¿âñüêî¿ ºïàðõ³¿ ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», øî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, 
виданої ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БІЗНЕСУ»

Розпорядження № 1054 від 26 жовтня 2016 року
Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно&

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

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÁ ¹ 124385

ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (íàäàííÿ

áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè; íàäàííÿ

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

ÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²Ñ-

ÒÞ «ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍ²É ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀ-

ÊËÀÄ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ë²ÖÅÉ Á²ÇÍÅÑÓ» (³äåíòè-

ô³êàö³éíèé êîä 21489206, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ:

03113, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ëàãåðíà, 30-32), íà ë³öåí-

ç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³

ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (áàçîâà çà-

ãàëüíà ñåðåäíÿ îñâ³òà, ïîâíà çàãàëüíà ñåðåä-

íÿ îñâ³òà).

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÁ ¹ 124385 ó ñôåð³ çàãàëü-

íî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (íàäàííÿ áàçîâî¿ çàãàëüíî¿

ñåðåäíüî¿ îñâ³òè; íàäàííÿ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñå-

ðåäíüî¿ îñâ³òè), âèäàíó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅ-

ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑ-

Â²ÒÍ²É ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ë²-

ÖÅÉ Á²ÇÍÅÑÓ», âèçíàòè íåä³éñíîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко
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Про безоплатне прийняття від Служби безпеки України 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

та передачу до сфери управління районних в місті Києві 
державних адміністрацій окремих квартир

Розпорядження № 1057 від 26 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 47 Конституції України, статті 5 Житлового кодексу Української РСР, статей 319, 327 Цивільного кодексу Укра(

їни, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4(1 Закону України «Про пе(
редачу об’єктів державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про
передачу об’єктів права державної та комунальної власності», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080
«Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін(
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи лист Служби безпеки України від 11 листопада 2015 року
№ 19/10(6016 разом з надісланими у додаток до нього листами від 09 та 16 грудня 2015 року №№ 19/10(6514, 19/10(6715 та накази
Служби безпеки України від 27 січня 2014 року № 21 «Про передачу квартири у комунальну власність», від 24 лютого 2014 року № 49
«Про передачу квартири у комунальну власність», від 18 лютого 2014 року № 50 «Про передачу квартири у комунальну власність»,
від 14 вересня 2015 року № 599 «Про передачу квартири у комунальну власність», від 23 листопада 2015 року № 748 «Про передачу
квартири у комунальну власність»:

1.�Прийняти�безоплатно�від�Сл�жби�безпе�и�У�раїни

до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�та�передати�до�сфери��правління�Голосіївсь�ої,

Дарниць�ої,�Дніпровсь�ої,�Оболонсь�ої�та�Шевчен�ів-

сь�ої�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій

�вартири�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження.

2.�Голосіївсь�ій,�Дарниць�ій,�Дніпровсь�ій,�Оболон-

сь�ій�та�Шевчен�івсь�ій�районним�в�місті�Києві�держав-

ним�адміністраціям�забезпечити�в��становленом��по-

ряд���приймання-передач��майна,�зазначено�о���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�та�надати�до�Департамент���о-

м�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

трації)��опії�а�тів�приймання-передачі.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато�

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

26.10.2016�№ 1057

Квартири, що безоплатно приймаються 
від Служби безпеки України до комунальної власності

територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління 
районних в місті Києві державних адміністрацій

№ Адреса будинку №
квартири

Кількість
кімнат

Загальна
площа,

кв. м

Житлова
площа,

кв. м

Дата
договору

дарування
квартири

Дата та
реєстраційний
номер запису

про право
власності (дата,

номер)

Районна в місті
Києві державна

адміністрація що
приймає до

сфери управління

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Вул. Академіка Вільямса, 3/7 86 1 49,1 18,3 11.10.2013 11.10.2013 
№ 2838853

Голосіївська

2. Вул. Анни Ахматової, 22 204 2 87,3 37,3 25.07.2014 25.07.2014
№6452709

Дарницька

3. Вул. Генерала Карбишева, 18+а 39 2 45,7 29,3 28.10.2013 28.10.2013
№3092331

Дніпровська

4. Просп. Маршала Рокоссовського, 10+а 259 1 36,1 17,9 05.06.2014 05.06.2014
№5915030

Оболонська

5. Вул. Дегтярівська, 43/6 42 1 28,8 16,1 21.01.2014 21.01.2014
№4335042

Шевченківська

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін у додаток 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 01 вересня 2016 року № 796 

«Про деякі питання міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування»

Розпорядження № 1036 від 25 жовтня 2016 року
У зв’язку із технічною помилкою та з метою створення умов для виконання органом самоорганізації населення «Комітет мікро(

району «Рідна оселя» проекту «Облаштування зони для занять на тренажерах на спортивному майданчику за адресою: вул. Борща(
гівська, 117»:

У��рафі�«Назва�прое�т�»�позиції�11�додат�а�до�розпоря-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�01�вересня�2016�ро��

№ 796�«Про�дея�і�питання�місь�о�о��он��рс��прое�тів�та

про�рам�розвит���місцево�о�самовряд�вання»�слова�та

цифри�«Облашт�вання�зони�для�занять�на�тренажерах�на

спортивном��майданчи���за�адресою:�в�л.�Борща�івсь�а,

116»�замінити�словами�та�цифрами�«Облашт�вання�зони

для�занять�на�тренажерах�на�спортивном��майданчи���за

адресою:�в�л.�Борща�івсь�а,�117».

Голова В. Кличко

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Çàÿâà ïðî íàì³ðè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Çã³äíî ç³ ñò. 11 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî åêîëîã³÷íó åêñïåðòèçó", ÒÎÂ "Àé Â³ Ò³ ²íâåñòìåíòñ" ïðîâîäèòü
êîíñóëüòàö³¿ ç ãðîìàäñüê³ñòþ ïî ïèòàííþ îö³íêè âïëèâ³â ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà íàâêîëèøíº
ñåðåäîâèùå ïðè ñïîðóäæåíí³ îá'ºêòà "Áóä³âíèöòâî çàêëàäó ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà íà âóë.
Ñåðàôèìîâè÷à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà".

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî 1-ïîâåðõîâî¿ êàï³òàëüíî¿ áóä³âë³ çàêëàäó ðåñòîðàííîãî
ãîñïîäàðñòâà, ç àâòîñòîÿíêîþ äëÿ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â íà 10 ì/ì³ñöü, ìàéäàí÷èêîì äëÿ ñì³òòÿ,
äèòÿ÷èì ìàéäàí÷èêîì.

Áóä³âíèöòâî çàêëàäó ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà çä³éñíþºòüñÿ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ êàäàñòðîâèé
íîìåð: 8000000000:90:105:0035 íàäàí³é â êîðèñòóâàííÿ äî 2023 ðîêó.

Ïðîåêòí³ ðîáîòè ïî áóä³âíèöòâó çàêëàäó ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíóº ÒÎÂ "ÏÁÊ "ÃÐÀÍÄ-
ÏÐÎÄÆÅÊÒ", ì. Êè¿â.

Â ïåð³îä ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ïåâíå çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè áóäå ïîâ'ÿçàíå
ç åêñïëóàòàö³ºþ àâòîìîá³ëüíî¿ òà áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè (âèêèäè â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â â³ä äâèãóí³â,
øóìîâèé âïëèâ), ïðîâåäåííÿì çâàðþâàëüíèõ òà ëàêîôàðáîâèõ ðîá³ò (âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ
ðå÷îâèí íà ä³ëÿíêàõ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò).

Äëÿ âèðîáíè÷èõ òà ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ïîòðåá â ïåð³îä áóä³âíèöòâà áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñü
âîäà çã³äíî óêëàäåíèõ ï³äðÿäíèêîì äîãîâîð³â.

Âïëèâ íà ´ðóíò áóäå ïîâ'ÿçàíèé ç òåõíîãåííèì ïîðóøåííÿì ³ñíóþ÷èõ ôîðì ðåëüºôó âíàñë³äîê
çåìëÿíèõ ðîá³ò. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áëàãîóñòð³é
òåðèòîð³¿ áóä³âíèöòâà.

Ïðè åêñïëóàòàö³¿ çàïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïîâ'ÿçàíèé ç
âèêèäàìè â àòìîñôåðó çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí òà ïàðíèêîâèõ ãàç³â â³ä äâèãóí³â âíóòð³øíüîãî
çãîðÿííÿ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â íà òåðèòîð³¿ ïàðê³íãó, â³ä îïàëþâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ãàçîâèõ
ðóôòîï³â); ç øóìîâèì âïëèâîì â³ä âåíòñèñòåì çàêëàäó.

Òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè ³ â³äõîäè áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ ðîçì³ùóþòüñÿ íà ïîë³ãîíàõ ÒÏÂ
àáî ïåðåäàþòüñÿ ³íøèì ï³äïðèºìñòâàì äëÿ ¿õ âèêîðèñòàííÿ, ïåðåðîáêè ³ çíåøêîäæåííÿ, çã³äíî
óêëàäåíèõ äîãîâîð³â.

Ïðè âèêîíàíí³ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ïåðåäáà÷àºòüñÿ çä³éñíåííÿ âñ³õ ïðèðîäîîõîðîííèõ
çàõîä³â.

Ðîáîòè ïî áóä³âíèöòâó áóäóòü ïðîâåäåí³ ïðîòÿãîì 2017 ðîêó.

Ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó ìîæíà îçíàéîìèòèñü ó Ãåíïðîåêòóâàëüíèêà —ÒÎÂ "ÏÁÊ "ÃÐÀÍÄ-ÏÐÎÄÆÅÊÒ"
(02160, ì. Êè¿â, ïð. Âîçç'ºäíàííÿ, áóä.15, îô. 311, òåë. (044) 499-58-72) òà ó Çàìîâíèêà — ÒÎÂ "Àé Â³ Ò³
²íâåñòìåíòñ" (01015, ì. Êè¿â, âóë. ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 32-À, êâ. 1).

Çàóâàæåííÿ, ïðîïîçèö³¿ àáî ñêàðãè äî ïðîåêòó ìîæíà íàïðàâèòè îô³ö³éíî äî 20.11.16 ð.
íà àäðåñó Ãåíïðîåêòóâàëüíèêà.

Îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê äî ñóäó ó ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à â ïîðÿäêó ÷. 9 ñò. 74 ÖÏÊ Óêðà¿íè

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïðîïîíóº Âàì ðîçì³ñòèòè ïîâ³äîìëåííÿ â äðóêîâàíèõ ÇÌ²
ïðî äåíü, ÷àñ òà ì³ñöå ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ó ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ìóçèðè Íàòàë³¿ Àíàòîë³¿âíè, ùî ä³º
â ³íòåðåñàõ Ãàí³÷à Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäðîâè÷à äî Áàõìóòîâî¿ Òåòÿíè Áîðèñ³âíè, Áàõìóòîâà Ãåîðã³ÿ
Êîñòÿíòèíîâè÷à, Áàõìóòîâà Êîñòÿíòèíà Ãåîðã³éîâè÷à ïðî âèçíàííÿ îñîáè òàêîþ, ùî âòðàòèëà
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ æèòëîâèì ïðèì³ùåííÿì, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 01.12.2016 ðîêó oá 11.30 çà
àäðåñîþ: 01601 — ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-À, êàá. 24 (ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ Ï³äïàëèé Â.Â.)

Â ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äïîâ³äà÷³â Áàõìóòîâî¿ Òåòÿíè Áîðèñ³âíè, Áàõìóòîâà Ãåîðã³ÿ
Êîñòÿíòèíîâè÷à, Áàõìóòîâà Êîñòÿíòèíà Ãåîðã³éîâè÷à, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÿêîãî íåâ³äîìå, ñïðàâà
áóäå ðîçãëÿíóòà çà éîãî â³äñóòíîñò³, â³äïîâ³äíî äî ñò. 169 ÖÏÊ Óêðà¿íè.

Ñóääÿ Â.Â. Ï³äïàëèé

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèº-
â³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ïðåîáðàæåíñüêà, 19/2, çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 43,70 êâ.ì., çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàí-
íÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü
3558,75 ãðí (áåç ÏÄÂ)) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü
10676,25 ãðí (áåç ÏÄÂ)); íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,
43, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 30,50 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 1049,93 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 7747,50 ãðí (áåç ÏÄÂ)). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî-
÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, Âîçíåñåíñüêèé óçâ³ç, 10-Á, êàá. 30) âèêëèêàº íà
10.00 23.11.2016 ðîêó Äìèòð³ºâà Äìèòðà Âàëåíòèíîâè÷à, 29.04.1972 ð.í. , ÿê â³äïîâ³äà÷à ïî
öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Íºãðººâî¿ ª.Ì. äî Äìèòð³ºâà Ä.Â. ïðî âèçíàííÿ îñîáè òàêîþ, ùî
âòðàòèëà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ æèëèì ïðèì³ùåííÿì, òà ïîçáàâëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ æèëèì
ïðèì³ùåííÿì.

Ïðè öüîìó ïîâ³äîìëÿºìî, ùî â ðàç³ âàøî¿ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî
íå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðè÷èíè ñâîº¿ íåÿâêè, ñóä âèð³øóº ñïðàâó íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó í³é äîêàç³â.

Ñóääÿ Â. Â. Ëàçàðåíêî

ÒÎÂ "ÊÀÒÅÍÀ", 01133, ì. Êè¿â, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, áóä. 7-Á, îô³ñ 155, º çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
áóäèíêó ç ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë.Áåðåçíÿê³âñüê³é,
30-Â ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà.ÒÎÂ "ÊÀÒÅÍÀ"ïëàíóº ó 2016 ðîö³ ðîçïî÷àòè áóä³âíèöòâî âèùåçàçíà÷åíîãî
îá'ºêòà. Äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â³ä 20.10.2016 ¹ ²Ó 115162941809.

24.11.2016 î 10.30 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà (ì. Êè¿â,
âóë. Ïåòðà Áîëáà÷àíà, 8, êîðïóñ 1, ñóääÿ Êîáèëÿíñüêèé Ê.Ì.) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ â
àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/13355/16 çà ïîçîâîì ÒÎÂ "ÀÄÀÌÀÍÒ" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè,Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11.02.2016 ¹ 82/82 â ÷àñòèí³, âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì ä³¿.

Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ â³ä

08.09.2016 ¹ 42 ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 61-04/06.13 áåç ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ

ïî ñóò³, ó çâ'ÿçêó ç íå äîâåäåííÿì â÷èíåííÿ ÒÎÂ "Ïåòð³âíà" (25264303), ÔÎÏ Êðàñíóõîþ Â. Ì.

(2136218486) òà ÊÌÊÏË ¹1 (01994072) ïîðóøåííÿ, ÿêå ïåðåäáà÷åíå ï. 1 ñò. 50 òà ï. 4 ÷. 2

ñò. 6 ÇÓ "Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿".

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî, âèäàíå çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì
¹ 12448 â³ä 25.09.1995 ð. â³ää³ëîì ïðèâàòèçàö³¿ Äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó â
Øåâ÷åíê³âñüêîìó âèêîíêîì³ ì. Êèºâà òà çàðåºñòðîâàíîãî â Êè¿âñüêîìó ÁÒ² ó ðåºñòðîâ³é
êíèç³ çà ¹ 2311 â³ä 02 æîâòíÿ 1995 ð., âèäàíîãî íà êâàðòèðó ¹ 23, ðîçòàøîâàíó â
áóäèíêó ¹ 80-À ïî ïð. Ïðàâäè â ì. Êèºâ³ íà ³ì'ÿ Êðèêóíîâà Ñòàí³ñëàâà ²âàíîâè÷à,
ââàæàòè íåä³éñíèì.
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Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³, ñåð³¿ ÍÏ ¹ 74124, âèäàíå 05.08.2002
ðîêó Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ¹ 1100-Ñ/ÍÏ â³ä 02.08.2002 ðîêó íà ³ì'ÿ Ñåãàëÿ
²ëë³, ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ
ïðî îðåíäó — 10 ðîáî-
÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèé-
ìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1,
ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³-
äîê 296-65-57).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíè-
êîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàï-
ðîïîíîâàíèé çàÿâ-

íèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 ãîä. ó ãðí

Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ AÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ 
(ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À, 292-03-98)

1 2 ïîâåðõ

ïðîñï.
Âîçç'ºä-

íàííÿ, 12-B
ÍÂÊ ¹ 167

74,22

²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðó-
õîìîãî ìàéíà (íàäàííÿ

êîíñóëüòàòèâíèõ ïîñëóã ç
ðîçâèòêó äèòèíè, ïîãî-

äèííî)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.06.2016

15% 34,89

Òèæíåâà îðåíäíà
ïëàòà, ó ãðí 418,68 

(Ïí-×ò: 
14.15-17.15)
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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

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

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

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

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

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

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

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

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

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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 50663

1 ëèñòîïàäà 2016 ð.

¹117(4887)
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Ó ÑÓÁÎÒÓ â Áóäèíêó àðõ³òåêòîðà â³äáóâñÿ ÷åðãîâèé
ùîð³÷íèé êóëüòóðîëîã³÷íèé ñîö³àëüíèé ïðîåêò «ÊÎÄ»
íà ï³äòðèìêó òàëàíîâèòî¿ òâîð÷î¿ ìîëîä³ Óêðà¿íè
òà ñïðèÿíí³ ðîçâèòêó ëþäèíè Íîâîãî ÷àñó.

Â ðàìêàõ çàõîäó óñï³øíî ïðîéøëè êîíêóðñè ìî-
ëîäèõ àðõ³òåêòîð³â, êîìïîçèòîð³â òà õóäîæíèê³â, ÿê³
ïðîäåìîíñòðóâàëè ñâî¿ ðîáîòè, ïðîåêòè, òâîðè òà
åñå.

Òàê â êîíêóðñ³ êîìïîçèòîð³â âçÿëè ó÷àñòü ñòó-
äåíòè ìóçè÷íèõ àêàäåì³é òà ñòàðøèõ êóðñ³â ñåðåä-
í³õ ìóçè÷íèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè. Òåìà îáðàíî¿ êîì-

ïîçèö³¿ áóëà â³ëüíà, ç âèêîðèñòîâóâàííÿì öèòàòè,
³ëþç³¿, ìîòèâà, ìîíîãðàìè ç òâîð³â ². Êàðàáèöÿ. Ïå-
ðåìîæö³â íàãîðîäèëè äèïëîìàìè, ãðîøîâèìè ïðå-
ì³ÿìè, ï³ñëÿ ÷îãî âîíè â³çüìóòü ó÷àñòü â Ì³æíàðîä-
íîìó ôåñòèâàë³ «ÌÓÇÈ×Í² ÏÐÅÌ’ªÐÈ ÑÅÇÎÍÓ» â
Êèºâ³.

Êð³ì îñíîâíî¿ ïðîãðàìè, îðãêîì³òåò âèð³øèâ
ïðîâåñòè êîíêóðñ åêñïðîìò³â «Impression», ó ÿêîìó
áóëè çàä³ÿí³ ïðèñóòí³ â çàë³. Òåìà åêñïðîìòó — ñþ-
æåò îäí³º¿ ç òðüîõ êðàùèõ ðîá³ò õóäîæíèê³â.

Â Áóäèíêó àðõ³òåêòîðà â öåé äåíü òàêîæ ìîæíà
áóëî ïîáà÷èòè íèçêó âèñòàâîê: òâîðè ïåðåìîæö³â
êîíêóðñ³â àêàäåì³÷íî¿ ïîñòàíîâêè ìèíóëèõ ðîê³â,
åòþäè ñòóäåíò³â àðõ³òåêòóðíîãî ôàêóëüòåòó ÍÀÎÌÀ,
âèòîí÷åí³ ðîáîòè â³äîìî¿ óêðà¿íñüêî¿ õóäîæíèö³
Þë³¿ Ìàéñòðåíêî-Âàêóëåíêî — ëàóðåàòà ïåðøèõ êîí-
êóðñ³â «ÊÎÄ».

Îêð³ì öüîãî, íà ñöåí³ Áóäèíêó àðõ³òåêòîðà äëÿ
ãëÿäà÷³â âèñòóïàëè àíñàìáë³ òà îêðåì³ âèêîíàâö³ —
ñòóäåíòè Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ìóçèêè ³ì. Ð. Ì. Ãë³-
ºðà.

À â ê³íö³ ïðîåêòó «ÊÎÄ» â³äáóëèñÿ òâîð÷³ çóñòð³-
÷³ ç Îëåíîþ Ðîã òà ¿¿ «Ïèñüìåííèöüêèì Áþðî» �

«ÊÎÄ» ï³äòðèìóº 
òàëàíîâèòó ìîëîäü

Ñòîëè÷íèõ àâòîäîð³âö³â ïðèâ³òàëè ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì

Ó Ï’ßÒÍÈÖÞ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî ïðèâ³òàâ ïðàö³âíèê³â ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» ç
Äíåì àâòîìîá³ë³ñòà ³ äîðîæíèêà òà âðó÷èâ íàéêðà-
ùèì ç íèõ 15 ñåðòèô³êàò³â íà â³äïî÷èíîê ó ªãèïò³,
äå êîæíà ïóò³âêà — íà äâ³ ïåðñîíè.

«Çàâäÿêè âàø³é ùîäåíí³é ïðàö³ Êè¿â ñòàº ñïðàâæ-
íüîþ ºâðîïåéñüêîþ ñòîëèöåþ, àäæå ÿê³ñòü äîð³ã â
ì³ñò³ — îäèí ç íàéâèùèõ ïîêàçíèê³â äîðîæíüî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè. ßê öå ³ º â ªâðîï³. ß âäÿ÷íèé êîæíî-
ìó ç âàñ, õòî âêëàäàº ñâî¿ ñèëè, ÷àñ òà åíåðã³þ, àáè
êîæåí êèÿíèí çì³ã â³ä÷óòè, ùî ÿê³ñòü äîð³ã â ì³ñò³
ùîðîêó ïîë³ïøóºòüñÿ»,— çâåðíóâñÿ Â³òàë³é Êëè÷êî
äî àâòîäîð³âö³â.

Â³í äîäàâ, ùî íåçâàæàþ÷è íà íåïðîñòó ñèòóàö³þ
â êðà¿í³, öüîãî ðîêó ì³ñòî âèä³ëèëî áåçïðåöåäåíòíó
ñóìó íà ðåìîíò ñòîëè÷íèõ ìàã³ñòðàëåé — 1,5 ìëðä
ãðí, ùî âäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ òîð³ê, òà â 6 ðàç³â á³ëüøå,
í³æ ó 2014-ìó. «Çàâäÿêè öèì êîøòàì, ìè ïëàíóºìî äî
ê³íöÿ ðîêó êàï³òàëüíî â³äðåìîíòóâàòè 84 äîðîãè, õî-
÷à íà ïî÷àòêó ðîêó ïëàíóâàëè âäâ³÷³ ìåíøå. Ñüîãî-
äí³ âàøèìè çóñèëëÿìè ðîáîòè íà 57-ìè îá’ºêòàõ ðå-

êîíñòðóêö³¿ âæå çàâåðøåí³, à íà 27-ìè ðîáîòè ïîêè
ùî òðèâàþòü. Ìè äóæå ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ïîãîäà íàñ
íå ï³äâåäå, ³ äî ê³íöÿ ðîêó ìè âñòèãíåìî çàâåðøèòè
ðåìîíò íà âñ³õ çàïëàíîâàíèõ îá’ºêòàõ. À âæå íàñòóï-
íîãî ðîêó, âïåâíåíèé, çìîæåìî â³äðåìîíòóâàòè á³ëü-
øå 100 äîð³ã ó Êèºâ³»,— çàçíà÷èâ ìåð ñòîëèö³ �

ÍÀ ÏËÅÍÀÐÍÎÌÓ çàñ³äàíí³ Êè-
¿âðàäè äåïóòàòè âíåñëè çì³íè äî
Ð³øåííÿ Êè¿âðàäè «Ïðî îáðàííÿ
ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³ äî
ñêëàäó ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é ì³æ-
ðåã³îíàëüíèõ òåðèòîð³àëüíèõ îð-

ãàí³â Íàöïîë³ö³¿ Óêðà¿íè». Çîê-
ðåìà äî ñêëàäó ïîë³öåéñüêî¿ êîì³-
ñ³¿ Äåïàðòàìåíòó ê³áåðïîë³ö³¿ Íà-
ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè îáðà-
íî: Äìèòðà Ëºáºäºâà, Àíäð³ÿ Äå-
ðå÷ó.

Äî ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ Äå-
ïàðòàìåíòó ïîë³ö³¿ îõîðîíè óâ³é-
øëè: Àíàñòàñ³ÿ Çåðíîâà, Âàñèëü
Ñëîáîäñüêèé. Îêð³ì òîãî, ó êîì³-
ñ³¿ Äåïàðòàìåíòó ïðîòèä³¿ íàðêî-
çëî÷èííîñò³ Â³òàë³ÿ Áàºâà çàì³-
íèòü Îëåêñàíäð Ìóðçà.

×ëåíè â³äïîâ³äíèõ êîì³ñ³é ìà-
þòü çä³éñíþâàòè îá’ºêòèâíå îö³-
íþâàííÿ ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ òà
îñîáèñòèõ ÿêîñòåé ïîë³öåéñüêèõ,
àíàë³çóâàòè ¿õíþ â³äïîâ³äí³ñòü
çàéìàí³é ïîñàä³ òà ñëóæáîâó ïåð-
ñïåêòèâó �

Êè¿âðàäà 
çàòâåðäèëà ÷ëåí³â 
ïîë³öåéñüêèõ
êîì³ñ³é
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