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«Í²ÕÒÎ é íå ñïîä³âàâñÿ, à íîâ³
àäðåñí³ ïîêàæ÷èêè âæå òóò! Ìè
ðîçðîáèëè åñê³çíèé âàð³àíò òàá-
ëè÷îê äëÿ áóäèíê³â ³ â ñòàòò³ ðîç-
ïîâ³ëè ïðî îñíîâí³ äèçàéí-ð³-
øåííÿ. Âñ³ âîíè çàñíîâàí³ íà äî-
ñë³äæåííÿõ, ÿê³ ìè äåê³ëüêà ì³-
ñÿö³â ïðîâîäèëè íà öåíòðàëüíèõ
âóëèöÿõ òà â ì³êðîðàéîíàõ Êè-
ºâà»,— êàæóòü àêòèâ³ñòè-ðîçðîá-
íèêè öüîãî íîó-õàó.

Ôàõ³âö³ òà é ïðîñòî ïåðåõîæ³
â³äçíà÷àþòü, ùî á³ëüø³ñòü àäðåñ-
íèõ òàáëè÷îê ó Êèºâ³ ìàþòü íèçü-
êó ÿê³ñòü øðèôò³â, à äåÿê³ ùå é
íåïîòð³áí³ äåêîðàòèâí³ åëåìåí-
òè, ÿê³ çàñì³÷óþòü òàáëè÷êè ³ ïî-
ã³ðøóþòü ÷èòàáåëüí³ñòü. Äî òîãî
æ, áàãàòî âóëèöü çì³íèëè ñâî¿ íà-
çâè, à íà áóäèíêàõ êðàñóþòüñÿ ùå
ñòàð³.

«Çàðàç ðîçì³ð òàáëè÷êè ô³ê-
ñîâàíèé, à íàçâó âóëèö³ âòèñêóþòü
â çàäàí³ ðîçì³ðè,òîìó íàïèñè í³-
âå÷àòü õòî ÿê ìîæå: ðîçòÿãóþòü,
çâóæóþòü, çìåíøóþòü»,— ðîçïî-
â³â íà÷àëüíèê ÊÏ «Êè¿âæèò-
ëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» Îëåã Êîò-
ëÿðåíêî.— Ìè ðàçîì ³ç ãðîìàä-
ñüêèì îá’ºäíàííÿì äèçàéíåð³â
«Àãåíòè çì³í» âïðîäîâæ òðüîõ
ì³ñÿö³â ïðîâîäèëè ìîí³òîðèíã
ÿêîñò³ àäðåñíèõ ïîêàç÷èê³â, à íå-
ùîäàâíî ï³äïèñàëè ìåìîðàíäóì
ç ì³ñüêèì ãîëîâîþ ùîäî ðîçðîá-
êè íîâèõ òàáëè÷îê íà îñíîâ³ ñâî-
ãî ïðîòîòèïó. Çàðàç ðîçðîáëÿºìî
òèïîðîçì³ðè ïîêàæ÷èê³â äëÿ ð³ç-
íèõ âèä³â çàáóäîâè (öåíòð òà ì³ê-
ðîðàéîíè), çáèðàºìî ñòàòèñòèêó
â³äñòàíåé ì³æ áóäèíêàìè. Àäæå
Êè¿â — äóæå íåîäíîð³äíå ì³ñòî:
âåëèê³ ïðîñïåêòè é âóçåíüê³ âó-
ëè÷êè, ³ñòîðè÷íèé öåíòð ³ ñïàëü-
í³ íîâîáóäîâè. ² äî âñüîãî ìàº áó-
òè ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. À ùå
çàì³íà òàáëè÷îê âèêëèêàíà Çà-

êîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåêîìóí³çà-
ö³þ», äå çì³íåíî 151 òîïîí³ì Êè-
ºâà.Çàãàëîì íà ñüîãîäí³ ðîçðîáèëè
ø³ñòü âàð³àíò³â òàáëè÷îê äëÿ
êè¿âñüêèõ âóëèöü.»

Ï³ñëÿ öüîãî íîâ³ âêàç³âíèêè
ïðèêð³ïëÿòü ó òåñòîâîìó êâàðòà-
ë³, ùîá ïåðåâ³ðèòè ¿õ äîö³ëüí³ñòü
íà ðåàëüíèõ áóäèíêàõ,ä³çíàþ÷èñü
ïðè öüîìó äóìêó ìåøêàíö³â ì³ñ-
òà ³ òóðèñò³â.

Îäèí ç îñíîâíèõ ïðèíöèï³â
äèçàéíó — â³äïîâ³äí³ñòü ïðîïîð-
ö³ÿì òà ðîçì³ðàì äåêîðàòèâíèõ
åëåìåíò³â áóä³âë³. ßê âèÿâèëîñÿ,
íà ôàñàäàõ êðàùå êîìïîíóºòüñÿ
ñàìå ãîðèçîíòàëüíèé âàð³àíò òàá-
ëè÷îê, ðîçïîâ³ëè ïðåäñòàâíèêè
«Àãåíò³â çì³í». Áóëî âèð³øåíî
âèêîðèñòîâóâàòè ìåòàëåâ³ âêà-
ç³âíèêè ç åìàëüîâàíèìè íàïè-
ñàìè. Âîíè ãàðíî âèãëÿäàþòü òà
çðîçóì³ëî ç÷èòóþòüñÿ. Êð³ì òî-
ãî, ¿õ âàæ÷å ïîøêîäèòè, í³æ ïëàñ-
òèêîâ³ ëàéòáîêñè, ââàæàþòü äè-
çàéíåðè. Äëÿ òàáëè÷îê îáðàíî
òåìíî-ñèí³é êîë³ð, íàáëèæåíèé
äî êîëüîðó ñòàðèõ àäðåñíèõ ïî-
êàç÷èê³â, ÿê³ ³íîä³ ùå ìîæíà çíàé-

òè â ì³ñò³. Íàçâè âóëèö³ òà íîìå-
ðà áóäèíêó áóäóòü ðîçä³ëåí³. Ç
îáîõ áîê³â áóäóòü çîáðàæåí³ ñòð³ë-
êè ç íîìåðîì ïîïåðåäíüîãî òà
íàñòóïíîãî. Ïðåäñòàâíèê «Àãåí-
ò³â çì³í» ïîâ³äîìèâ, ùî òàáëè÷-
êà ìîæå áóòè ÷èòàáåëüíîþ íà âó-
ëèö³, øèðèíà ÿêî¿ â³ä öåíòðó äî-
ðîãè äî ôàñàäó áóä³âë³ — íå á³ëü-
øå í³æ 20 ì, ïðè âèêîðèñòàíí³
ë³òåð çàââèøêè 38 ìì. Ïðè â³ä-
ñòàí³ 40 ì â³ä öåíòðó äîðîãè äî
áóä³âë³ — 78 ìì.

«Áóäåìî ùå êîíñóëüòóâàòèñÿ
ç ëþäüìè ³ç ïîðóøåííÿì çîðó,
àäàïòóâàòè âêàç³âíèêè äëÿ çàáó-
äîâè ð³çíîãî òèïó, âïðîâàäæóâà-
òè ¿õ íà ï³ëîòíèõ âóëèöÿõ, ðîáè-
òè âèñíîâêè. ² òàê äî òèõ ï³ð, äî-
êè ðåçóëüòàò íå âëàøòóº âñ³õ íàñ,—
çàçíà÷èâ Îëåã Êîòëÿðåíêî ³ ïî-
â³äîìèâ,— ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåöåêñ-
ïëóàòàö³ÿ» ïðîãíîçóº âñòàíîâ-
ëåííÿ àäðåñíèõ òàáëè÷îê íîâî-
ãî çðàçêà íà 73 áóä³âëÿõ á³ëÿ ñòàí-
ö³¿ ìåòðî «Àðñåíàëüíà» äî áåðåç-
íÿ 2017 ðîêó. Öåé ï³ëîòíèé ïðî-
åêò áóäå ðåàë³çîâàíèé ïðîòÿãîì
òðüîõ ì³ñÿö³â îñü íà òðèêóòíèêó,

á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî «Àðñåíàëüíà»,
äå íà 10 âóëèöÿõ ðîçòàøîâàí³ 73
áóäèíêè». Ç³ ñë³â Îëåãà Êîòëÿðåí-
êà, «Àãåíòè çì³í» ðîçðîáèëè çðà-
çîê ³íôîðìàö³éíèõ ïîêàç÷èê³â
áåçêîøòîâíî. Âàðò³ñòü âèãîòîâ-
ëåííÿ äåìîíñòðàö³éíî¿ òàáëè÷êè
ñòàíîâèòü 570 ãðèâåíü.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ çàçíà÷èâ,
ùî óñòàíîâêà íîâèõ òàáëè÷îê
îá³éäåòüñÿ ì³ñüêîìó áþäæåòó â
2-2,5 ìëí ãðí.

«Ïèòàííÿ çì³íè çîâí³øíüîãî
âèãëÿäó òàáëè÷îê ïîâ’ÿçàíå ç ïðî-
öåñîì äåêîìóí³çàö³¿. Âóëèö³ ïî-
âèíí³ îòðèìàòè íîâ³ âêàç³âíèêè.
Òîìó ìè âèð³øèëè ç’ÿñóâàòè —
ÿêèé àðõåòèï ïîêàæ÷èê³â ïîâè-
íåí áóòè. Äåïàðòàìåíò àðõ³òåê-
òóðè óæå ïðîïðàöþâàâ öå ïèòàí-
íÿ, à ñòîëè÷íà âëàäà çàòâåðäèëà
íîâèé äèçàéí»,— ïîâ³äîìèâ Ãåí-
íàä³é Ïë³ñ ³ äîäàâ, ùî ï³ñëÿ çà-
ïóñêó öüîãî ïðîåêòó ïëàíóºòüñÿ
ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî îáãî-
âîðåííÿ ùîäî äîö³ëüíîñò³ âñòà-
íîâëåííÿ òàáëè÷îê òàêîãî çðàç-
êà íà ³íøèõ âóëèöÿõ ñòîëèö³ �

Àäðåñí³ ïîêàæ÷èêè 
çì³íÿòü äèçàéí
� Ãðîìàäñüêå îá’ºäíàííÿ «Àãåíòè çì³í» ðîçðîáèëè åñê³çíèé âàð³àíò íîâèõ òàáëè÷îê

äëÿ ñòîëè÷íèõ áóäèíê³â
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Êè¿â ìàº áóòè 
êîìôîðòíèì äëÿ ëþäåé
ç îáìåæåíèìè 
ìîæëèâîñòÿìè

Ó ÊÌÄÀ âñ³ëÿêî ñïðèÿòèìóòü òîìó,

ùîá ëþäè ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñ-

òÿìè ïî÷óâàëèñÿ êîìôîðòíî ó ð³ä-

íîìó ì³ñò³. Íà öüîìó, ï³ä ÷àñ ïðåçåí-

òàö³¿ ñèñòåìè ìàÿ÷ê³â äëÿ íåçðÿ÷èõ,

êîòðèìè îñíàùåíî ïåðåõ³ä íà Ìàé-

äàí³ Íåçàëåæíîñò³, íàãîëîñèâ ïåð-

øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííà-

ä³é Ïë³ñ.

Çà éîãî ñëîâàìè, â Óêðà¿í³ îô³ö³é-

íî çàðåºñòðîâàíî á³ëüøå 50 òèñÿ÷

ëþäåé ³ç âàäàìè çîðó. Ñåðåä íèõ ïî-

íàä 10 òèñÿ÷ — öå ä³òè. Çà íåîô³ö³é-

íèìè äàíèìè,ê³ëüê³ñòü ëþäåé ³ç âàäà-

ìè çîðó â êðà¿í³ ñÿãàº á³ëüøå 70 òè-

ñÿ÷. Çà ñëîâàìè íåçðÿ÷èõ, îäí³ºþ ³ç

ãîëîâíèõ ïðîáëåì äëÿ íèõ º îð³ºí-

òàö³ÿ â ³íôðàñòðóêòóð³ ì³ñòà (íàïðè-

êëàä,ñõîäèòè â àïòåêó àáî ë³êàðíþ,â³ä-

â³äàòè ñóïåðìàðêåò òîùî).

«Ó ðàìêàõ ïðîåêòó âæå âñòàíîâ-

ëåíî 10 ìàÿ÷ê³â íà âèõîäè ³ç ïåðå-

õîäó íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ òà äî

òåàòðàëüíèõ êàñ.Ëîêàö³ÿ áóëà âèáðà-

íà äëÿ ï³ëîòíîãî âïðîâàäæåííÿ ÷å-

ðåç ¿¿ îñîáëèâó ñêëàäí³ñòü äëÿ ëþäåé

³ç îáìåæåí³ì çîðîì òà ìîá³ëüí³ñòþ.Ï³ñ-

ëÿ óñï³øíîãî òåñòóâàííÿ Ëüâ³âñüêà

àäì³í³ñòðàö³ÿ çàìîâèëà 150 ìàÿ÷ê³â,

Ëóöüêà — 300 ìàÿ÷ê³â, Ð³âíåíñüêà —

150 ìàÿ÷ê³â»,— ïîâ³äîìèëà ñï³âêîîð-

äèíàòîð ³í³ö³àòèâè Kyiv Smart City

ßðîñëàâà Áîéêî.

Ï³ä ÷àñ îô³ö³éíîãî â³äêðèòòÿ â³ä-

áóëîñÿ ô³íàëüíå òåñòóâàííÿ ñèñòåìè

òà äåìîíñòðàö³ÿ ðîáîòè ïðèñòðî¿â.

Íàãàäàéìî, ùî òîð³ê ó âåðåñí³ á³-

ëÿ àðêè Äðóæáè íàðîä³â áóëî â³ä-

êðèòî ï³øîõ³äíèé òóðèñòè÷íèé ìàðø-

ðóò äëÿ íåçðÿ÷èõ òà ñëàáîçîðèõ ëþ-

äåé.

«Âñüîãî â³í ìàº 5 ïóíêò³â: á³ëÿ Âî-

ëîäèìèðñüêî¿ ã³ðêè, ó Ïàðêó Ñëàâè,

íà Ïåéçàæí³é àëå¿, á³ëÿ Ï³øîõ³äíîãî

ìîñòó ³ á³ëÿ àðêè Äðóæáè íàðîä³â.Ó öèõ

ì³ñöÿõ âñòàíîâëåíî òàáëè÷êè,äå øðèô-

òîì Áðàéëÿ îïèñàíî ö³ ì³ñöÿ»,— ï³ä-

ñóìóâàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ.

Ó êàñàõ ñòîëè÷íîãî 
ìåòðîïîë³òåíó 
âñòàíîâëþþòü
áàíê³âñüê³ òåðì³íàëè

Íà ñòàö³ÿõ ìåòðî «Õðåùàòèê», «Ìàé-

äàí Íåçàëåæíîñò³» òà «Ïëîùà Ëüâà

Òîëñòîãî» ó êàñàõ çàïðàöþâàëè áàí-

ê³âñüê³ òåðì³íàëè äëÿ îïëàòè ðàçîâî¿

ïî¿çäêè. Íàðàç³ âîíè ïðàöþþòü ó òåñ-

òîâîìó ðåæèì³ òà ïðèéìàþòü óñ³ âè-

äè ïëàò³æíèõ êàðòîê.

ßê ïîâ³äîìëÿº êîìóíàëüíå ï³ä-

ïðèºìñòâî «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí»,

ï³ñëÿ òåñòóâàííÿ ö³º¿ ñèñòåìè òåðì³-

íàëè âñòàíîâëÿòü íà âñ³õ ñòàíö³ÿõ

ï³äçåìêè. Ï³äïðèºìñòâî òàêîæ íàãà-

äóº, ùî íà æîâòîìó òóðí³êåò³ âñ³õ

ñòàíö³é øâèäêî ³ áåç ÷åðã ìîæíà

îïëàòèòè ïðî¿çä êàðòêîþ MasterCard

PayPass.

Íà÷àëüíèê ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» Îëåã Êîòëÿðåíêî ïðåäñòàâèâ åñê³çíèé âàð³àíò íîâèõ òàáëè÷îê 
äëÿ ñòîëè÷íèõ áóäèíê³â

Ïóáë³÷íà ïðåçåíòàö³ÿ
íîâèõ àäðåñíèõ òàáëè-
÷îê çà ó÷àñò³ ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ãåííàä³ÿ Ïë³ñà
òà íà÷àëüíèêà ÊÏ «Êè-
¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòà-
ö³ÿ» Îëåãà Êîòëÿðåíêà
â³äáóëàñÿ ó÷îðà ó Kyiv
Smart City Hub â Åêñ-
ïîöåíòð³ Óêðà¿íè.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ

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

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до Комплексної міської цільової програми

«Столична культура 2016 — 2018», затвердженої рішенням 
Київської міської ради від 14 квітня 2016 року № 323/323

Рішення Київської міської ради № 306/1310 від 27 жовтня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру»,

рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затверджен%
ня та виконання міських цільових програм у місті Києві», з метою врегулювання питань, пов’язаних з підго%
товкою та проведенням у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî Êîìïëåêñíî¿ ì³ñüêî¿ ö³-

ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ñòîëè÷íà êóëüòóðà 2016 — 2018»,

çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

14 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 323/323, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó ³ ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìàö³é-

íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.10.2016 ¹ 306/1310
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«Столична культура 2016%2018», затвердженої рішенням 
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1. Ïîçèö³þ 8 ðîçä³ëó «ÏÀÑÏÎÐÒ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ «ÑÒÎËÈ×ÍÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ — 2018» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«Євробачення � 2017»

41 Участь у підготовці
та проведенні у
2017 році в Україні
пісенного конкурсу
«Євробаченння»

Співфінансування
заходів у рамках
підготовки та проведен�
ня у 2017 році в Україні
пісенного конкурсу
«Євробачення»

2016 �
2017

Департамент
культури
Держкомте�
лерадіо
України,
НТКУ

Бюджет
міста
Києва 

2016 – 
50 000,0 
2017 – 
150 000,00

Створення
позитивного
міжнародного
іміджа Києва.
Сприяння
інтеграції
української
культури в
європейський і
світовий простір

Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання Програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік Усього витрат на
виконання Програми

Обсяг ресурсів,
усього, у тому числі:

960704,46 1111759,4 909723,3 2982187,13

Бюджет м. Києва 714722,43 858912,7 743864,8 2317499,9

Кошти інших джерел,
усього, у тому числі:

245982,03 252846,7 165858,5 664687,23

власні кошти установ і
організацій

104868,4 109591,0 115239,0 329698,4

залучені кошти 85000,0 85000,0 170000,0

інші джерела
фінансування

56113,63 58255,7 50619,5 164988,83

Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання Програми 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Усього витрат на
виконання Комплексної
програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Комплексної
програми, усього, у тому числі:

1107201,51 1246004,34 1053487,22 3406693,07

Бюджет м. Києва 820038,12 971956,64 865627,82 2657622,58

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації програми,

Усього 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Всього, тис. грн, 3406693,07 1107201,51 1246004,34 1053487,22

у тому числі: коштів бюджету м. Києва 2657622,58 820038,12 971956,64 865627,82

коштів інших джерел, усього, у тому числі: 749070,49 287163,39 274047,7 187859,4

кошти Державного бюджету України 15245,7 15245,7

власні кошти установ і організацій 351785,6 111853,7 116842 123089,9

залучені кошти 170750,0 85250,0 85250,0 250,0

інші джерела фінансування 211289,19 74813,99 71955,7 64519,5

У тому числі по підпрограмах:

8.1. Підпрограма 1. Міська цільова програма «Київ
мистецький», всього, тис. грн,

2982187,16 960704,46 1111759,4 909723,3

у тому числі: коштів бюджету м. Києва 2317499,93 714722,43 858912,7 743864,8

коштів інших джерел, усього, в тому числі: 664687,23 245982,03 252846,7 165858,5

власні кошти установ і організацій 329698,4 104868,4 109591,0 115239,0

залучені кошти 170000,0 85000,0 85000,0

інші джерела фінансування 164988,83 56113,63 58255,7 50619,5

8.2. Підпрограма 2. Міська цільова програма «Київ
етнічний», всього, тис. грн,

1516,86 494,0 494,94 527,92

у тому числі: коштів бюджету м. Києва 1516,86 494,0 494,94 527,92

коштів інших джерел:

власні кошти установ і організацій

залучені кошти

8.3. Підпрограма 3. Міська цільова програма «Київ
духовний», всього, тис. грн,

1565,3 474,6 480,7 610,0

у тому числі: коштів бюджету м. Києва 1565,3 474,6 480,7 610,0

коштів інших джерел:

власні кошти установ і організацій

залучені кошти

8.4. Підпрограма 4. Міська цільова програма «Київ
історичний», всього, тис. грн,

421423,75 145528,45 133269,3 142626,0

у тому числі: коштів бюджету м. Києва 337040,49 104347,09 112068,30 120625,10

коштів інших джерел, усього, у тому числі: 84383,26 41181,36 21201,0 22000,9

кошти Державного бюджету України 15245,7 15245,7

власні кошти установ і організацій 22087,2 6985,3 7251,0 7850,9

залучені кошти 750,0 250,0 250,0 250,0

інші джерела фінансування 46300,36 18700,36 13700,0 13900,0

2. Ðîçä³ë «ÐÅÑÓÐÑÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ «ÑÒÎËÈ×ÍÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÀ 2016 — 2018» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

òèñ. ãðí

Кошти інших джерел, усього, у тому числі: 287163,39 274047,7 187859,4 749070,49

кошти Державного бюджету України 15245,7 15245,7

власні надходження установ і організацій 111853,7 116842 123089,9 351785,6

залучені кошти 85250,0 85250,0 250,0 170750,0

інші джерела фінансування 74813,99 71955,7 64519,5 211289,19

3. Òàáëèöþ 2 ðîçä³ëó Ç «ÎÁÃÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ØËßÕ²Â ² ÇÀÑÎÁ²Â ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ÏÐÎÁËÅÌ, ÎÁ-

ÑßÃ²Â ÒÀ ÄÆÅÐÅË Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß» ï³äïðîãðàìè 1 «Ì²ÑÜÊÀ Ö²ËÜÎÂÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ «ÊÈ¯Â ÌÈÑ-

ÒÅÖÜÊÈÉ» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

Òàáëèöÿ 2. Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Êè¿â ìèñòåöüêèé»

òèñ. ãðí

4. Äîäàòîê À «ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ², ÇÀÂÄÀÍÍß ÒÀ ÇÀÕÎÄÈ Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

«ÊÈ¯Â ÌÈÑÒÅÖÜÊÈÉ» ï³äïðîãðàìè 1 «Ì²ÑÜÊÀ Ö²ËÜÎÂÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ «ÊÈ¯Â ÌÈÑÒÅÖÜÊÈÉ» ï³ñëÿ

ïîçèö³¿ 40 äîïîâíèòè ðîçä³ëîì «ªâðîáà÷åííÿ» òà ïîçèö³ºþ 41 òàêîãî çì³ñòó:

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Осуховській Людмилі Олексіївні 
та Осуховському Максиму Олександровичу 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 156 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 201/1205 від 6 жовтня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì Îñóõîâñüê³é Ëþäìèë³ Îëåêñ³¿âí³ òà

Îñóõîâñüêîìó Ìàêñèìó Îëåêñàíäðîâè÷ó äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ-

÷åíêà, 156 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9375).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Îñóõîâñüê³é Ëþäìè-

ë³ Îëåêñ³¿âí³ òà Îñóõîâñüêîìó Ìàêñèìó Îëåêñàí-

äðîâè÷ó ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:511:0007) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åí-

êà, 156 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîç-

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

ñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Îñóõîâñüêî¿ Ëþäìèëè

Îëåêñ³¿âíè — 1/2 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Îñóõîâñüêîãî Ìàêñè-

ìà Îëåêñàíäðîâè÷à — 1/2 â³ä 0,1000 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Îñóõîâñüê³é Ëþäìèë³ Îëåêñ³-

¿âí³ òà Îñóõîâñüêîìó Ìàêñèìó Îëåêñàíäðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
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Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Векличу 
Олександру Олексійовичу на вул. Бродівській, 146%в 

у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 260/1264 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянину Векличу Олександру Олексійовичу на вул. Бродівській, 146%в у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра%
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко%
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Âåêëè÷ó Îëåêñàíäðó Îëåêñ³éîâè-

÷ó íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 146-â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,07 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25715).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

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

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Шевцову Олегу 
Васильовичу на вул. Джерельній, 23%а 

у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 261/1265 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянину Шевцову Олегу Васильовичу на вул. Джерельній, 23%а у Дарницькому районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Øåâöîâó Îëåãó Âàñèëüîâè÷ó íà

âóë. Äæåðåëüí³é, 23-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,08 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-23067).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

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

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

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію громадянці Ткаченко Галині Іванівні 
земельної ділянки для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Зарічній, 44%а 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 202/1206 від 6 жовтня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíö³ Òêà÷åíêî Ãàëèí³ ²âàí³âí³ äëÿ îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàð³÷í³é, 44-à ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåì-

ë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà

¹ Ï-9136).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Òêà÷åíêî Ãàëèí³ ²âà-

í³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0814 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:013:0024) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàð³÷í³é,

44-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Òêà÷åíêî Ãàëèí³ ²âàí³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Національному технічному університету 

України «Київський політехнічний інститут» 
на розі вул. Борщагівської та вул. Академіка Янгеля 

у Солом’янському районі м. Києва для упорядкування 
та благоустрою існуючого сквера

Рішення Київської міської ради № 247/1251 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут» на ро%
зі вул. Борщагівської та вул. Академіка Янгеля у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керу%
ючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законо%
давчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 части%
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

Íàö³îíàëüíîìó òåõí³÷íîìó óí³âåðñèòåòó Óêðà-

¿íè «Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò» íà ðîç³

âóë. Áîðùàã³âñüêî¿ òà âóë. Àêàäåì³êà ßíãåëÿ ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,94 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óïîðÿäêóâàííÿ, òà

áëàãîóñòðîþ ³ñíóþ÷îãî ñêâåðà çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26267).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

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

ділянки кооперативу по будівництву та експлуатації 
індивідуальних гаражів «Либідь» на шосе Залізничному, 2 

у Печерському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування гаражів

Рішення Київської міської ради № 298/1302 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки кооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів «Либідь» на шосе Заліз%
ничному, 2 у Печерському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що місце розташування зе%
мельної ділянки не відповідає Генеральному плану міста Києва, керуючись статтею 9 Земельного кодексу
України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких за%
конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час%
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîîïåðàòèâó ïî áóä³â-

íèöòâó òà åêñïëóàòàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ãàðàæ³â

«Ëèá³äü» íà øîñå Çàë³çíè÷íîìó, 2 ó Ïå÷åð-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

1,23 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñ-

í³ñòü äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãà-

ðàæ³â (Ê-26532).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Цимбалу Олександру Валерійовичу для обслуговування жилого

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Завальній, 13%в
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 203/1207 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При%

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

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

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíèíó Öèìáàëó Îëåêñàíäðó Âàëåð³éî-

âè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàâàëü-
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í³é, 13-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòå-

ãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ Ï-8856).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Öèìáàëó Îëåêñàí-

äðó Âàëåð³éîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:90:819:0028) ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàâàëü-

í³é, 13-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Öèìáàëó Îëåêñàíäðó Âàëåð³-

éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷í íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Володіну Володимиру 
Миколайовичу у приватну власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на Столичному шосе, 28%г 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 204/1208 від 6 жовтня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíè-

íó Âîëîä³íó Âîëîäèìèðó Ìèêîëàéîâè÷ó äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà Ñòî-

ëè÷íîìó øîñå, 28-ã ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³  ì.  Êèºâà (êàòåãîð³ÿ  çåìåëü — çåìë³  

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà

¹ À-12805).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Âîëîä³íó Âîëîäè-

ìèðó Ìèêîëàéîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-

òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0607 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:90:043:0016) äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà Ñòîëè÷íîìó øî-

ñå, 28-ã ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Âîëîä³íó Âîëîäèìèðó Ìèêî-

ëàéîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè íåîáõ³äíèé îáñÿã ðîá³ò ç ³íæå-

íåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³ä-

òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,

ïîãîäèâøè ¿õ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-

òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä

20.11.2007 ¹ 19-13476, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-

íÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 05.11.2015

¹ 19-26-7777.31-5426/20-15.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.8. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянину Кривецькому 
Костянтину Володимировичу у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 220%б 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 205/1209 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êðè-

âåöüêîìó Êîñòÿíòèíó Âîëîäèìèðîâè÷ó äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áðî-

ä³âñüê³é, 220-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-

âà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ À-11575).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êðèâåöüêîìó Êîñ-

òÿíòèíó Âîëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:90:064:0028) äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³â-

ñüê³é, 220-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç

çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êðèâåöüêîìó Êîñòÿíòèíó Âî-

ëîäèìèðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè íåîáõ³äíèé îáñÿã ðîá³ò ç ³íæåíåð-

íî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîïëåí-

íÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè, ïîãîäèâ-

øè ¿õ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿») äîãîâîðó ïðî

ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàä-

êàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 06.07.2007

¹ 19-6608, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñ-

òðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 13.11.2015 ¹ 19-26-7777.31-

5710/20-15.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.8. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянці Доброгорській 
Наталії Олександрівні у приватну власність 

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

на вул. Повітрофлотській, ЗЗ%б 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 207/1211 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи на%
явність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо від%
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Äîáðî-

ãîðñüê³é Íàòàë³¿ Îëåêñàíäð³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïîâ³òðîôëîòñüê³é, 

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

ð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-

áóäîâè, ñïðàâà À-10356).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äîáðîãîðñüê³é Íà-

òàë³¿ Îëåêñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó

3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:72:503:0056) äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïîâ³òðîôëîòñüê³é, 

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

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Äîáðîãîðñüê³é Íàòàë³¿ Îëåê-

ñàíäð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùå-

íèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 02.07.2012 ¹ 8474/0/18-3/19-12, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèº-

â³ â³ä 23.10.2014 ¹ 19-26-0.3-5723/2-14.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Рибченку 
Анатолію Андрійовичу у приватну власність 

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

на вул. Прорізній, 3 у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 208/1212 від 6 жовтня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ðèá-

÷åíêó Àíàòîë³þ Àíäð³éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
9 ëèñòîïàäà 2016 ð.

¹121 (4891)
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áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïðîð³çí³é, 3 ó Ñâÿòî-

øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà ¹ À-18147).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ðèá÷åíêó Àíàòîë³þ

Àíäð³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî

ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó,

ïëîùåþ 0,0948 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:106:0009) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïðîð³çí³é, 3 ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ðèá÷åíêó Àíàòîë³þ Àíäð³éî-

âè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿì ùîäî çàáóäîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà

äîêóìåíòàìè, ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ

ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè

â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 07.05.2010

¹ 19-5728 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåì-

àãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 19.09.2014 ¹ 19-26-

0.3-4967/2-14.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Якуш Тетяні Іванівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Лазурній, 15 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 210/1214 від 6 жовтня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ ßêóø

Òåòÿí³ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä íà âóë. Ëàçóðí³é, 15 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

¹ À-6354).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ßêóø Òåòÿí³ ²âàí³âí³, çà

óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-

íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:051:0066)

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 

âóë. Ëàçóðí³é, 15 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-

âà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ ßêóø Òåòÿí³ ²âàí³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 05.10.2004 

¹ 19-9137, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíò-

ñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 26.01.2015 ¹19-26-0.3-1157/2-15.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

Про передачу громадянину 
Чернєву Єгору Володимировичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Вчительській, 20 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 209/1213 від 6 жовтня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ×åð-

íºâó ªãîðó Âîëîäèìèðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Â÷èòåëüñüê³é, 20 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà À-22428).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ×åðíºâó ªãîðó Âî-

ëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:531:0158) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Â÷èòåëüñüê³é, 20 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó ×åðíºâó ªãîðó Âîëîäèìèðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

10.05.2016 ¹ 5735/0/12-4/19-16, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

31.05.2016 ¹ 414/41-16.

3.4. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Юматовій Вірі Іванівні на вул. Гвардійській, 28 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 268/1272 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянці Юматовій Вірі Іванівні на вул. Гвардійській, 28 у Голосіївському районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен%
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас%
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ%
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Þìàòîâ³é Â³ð³ ²âàí³âí³ íà âóë. Ãâàð-

ä³éñüê³é, 28 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,08 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ äîäà-

òîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25572).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

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

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

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Рекеді Олегу Леонідовичу 

на вул. Садовій, 34%а у Солом’янському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 270/1274 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра%
ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-

íèíó Ðåêåä³ Îëåãó Ëåîí³äîâè÷ó íà âóë. Ñàäîâ³é,

34-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä» (Ê-26282

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Морозову Олександру Федоровичу 

на вул. Чалого, 33%а у Святошинському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування 

індивідуального жилого будинку, 
господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 271/1275 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра%

ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-

íèíó Ìîðîçîâó Îëåêñàíäðó Ôåäîðîâè÷ó íà âóë.

×àëîãî, 33-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-

âà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ ³íäèâ³äó-

àëüíîãî æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä» (Ê-26426).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Орел Катерині 
Іванівні на вул. Пухівській у Деснянському районі 

м. Києва для індивідуального дачного будівництва та гаража
Рішення Київської міської ради № 284/1288 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянці Орел Катерині Іванівні на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва та до%
дані документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам Генерального плану міста Києва
та статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтями 9, 118 Земель%
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз%
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра%
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-

íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Îðåë Êàòåðèí³ ²âà-

í³âí³ íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,11 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ ³íäèâ³äó-

àëüíîãî äà÷íîãî áóä³âíèöòâà òà ãàðàæà (Ê-26135).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

громадянину Поліщуку Євгену Олексійовичу 
на вул. Мартиросяна у Солом’янському 

районі м. Києва для будівництва 
індивідуального гаража

Рішення Київської міської ради № 285/1289 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянину Поліщуку Євгену Олексійовичу на вул. Мартиросяна у Солом’янському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній
документації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до території багато%
поверхової житлової забудови (лист Департаменту містобудування та архітектури від 01.04.2016 № 4541/0/12%
4/27%16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîë³ùóêó ªâ-

ãåíó Îëåêñ³éîâè÷ó íà âóë. Ìàðòèðîñÿíà ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,01 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà ³íäèâ³äóàëüíîãî ãà-

ðàæà (Ê-26735).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

громадянці Стецюн Валентині Володимирівні 
на вул. Хортицькій, 13 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 286/1290 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянці Стецюн Валентині Володимирівні на вул. Хортицькій, 13 у Голосіївському райо%
ні м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен%
тації за функціональним призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до те%
риторії захисної зелені (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 31.03.2015 № 3667/0/12/27%15),
керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких за%
конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час%
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ñòåöþí Âàëåí-

òèí³ Âîëîäèìèð³âí³ íà âóë. Õîðòèöüê³é, 13 ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-24443).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

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

ділянки громадянину Телятнікову Олегу Володимировичу 
на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва та гаража
Рішення Київської міської ради № 282/1286 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянину Телятнікову Олегу Володимировичу на вул. Пухівській у Деснянському районі
м. Києва та додані документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам Генерального пла%
ну міста Києва та статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтями
9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра%
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Òåëÿòí³êîâó

Îëåãó Âîëîäèìèðîâè÷ó íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,11 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî äà÷íîãî áóä³â-

íèöòâà òà ãàðàæà (Ê-26131).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Кальку Олексію 
Миколайовичу у Дарницькому районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 276/1280 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра%

ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-

íèíó Êàëüêó Îëåêñ³þ Ìèêîëàéîâè÷ó ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä» (Ê-23707).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Калько Раїсі Анатоліївні 

у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 277/1281 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра%
ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³ Àíàòîë³¿âí³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä» (Ê-23706).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Давидовій 
Юлії Юріївні на вул. Бучанській у Святошинському 
районі м. Києва для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 275/1279 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра%

ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Äàâèäîâ³é Þë³¿ Þð³¿âí³ íà âóë. Áó÷àíñüê³é ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä» (Ê-22830).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів
Рішення Київської міської ради № 311/1315 від 27 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомо&
дернізації», Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для
проведення масштабної енергомодернізації», враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 липня 2016 року № 520 «Про затвердження базо&
вих рівнів для закладів бюджетної сфери комунальної власності територіальної громади міста Києва», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ³ñòîòí³ óìîâè åíåðãîñåðâ³ñíèõ äîãîâîð³â çã³äíî ç äîäàòêàìè 1 — 15 äî öüîãî ð³-

øåííÿ.

2. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, Ñîëîì’ÿí-

ñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿:

2.1. Çàáåçïå÷èòè óêëàäàííÿ åíåðãîñåðâ³ñíèõ äîãîâîð³â çã³äíî ç ³ñòîòíèìè óìîâàìè, çàçíà÷å-

íèìè ó äîäàòêàõ 1 — 15 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ïðè ñêëàäàíí³ òà ïîäàíí³ áþäæåòíèõ çàïèò³â íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè ïðîòÿãîì ñòðîêó

ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíèõ äîãîâîð³â âðàõîâóâàòè ïîòðåáó ó âèäàòêàõ íà îïëàòó åíåðãîñåðâ³ñó ç óðàõó-

âàííÿì ïîêàçíèê³â ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â, çàçíà-

÷åíèõ ó äîäàòêàõ 1 — 15 äî öüîãî ð³øåííÿ, òà ô³êñîâàíîãî â³äñîòêà ñóì ñêîðî÷åííÿ âèòðàò íà

îïëàòó â³äïîâ³äíèõ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â çã³äíî ç óìîâàìè åíåðãîñåðâ³ñíèõ äîãîâîð³â,

óêëàäåíèõ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè ³íø³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ ä³¿, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäåííÿ òà íàëåæíîãî âèêîíàííÿ

åíåðãîñåðâ³ñíèõ äîãîâîð³â.

3. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè ôîðìóâàíí³ ïðîåêòó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ áþäæåò-

í³ ïåð³îäè ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíèõ äîãîâîð³â ïåðåäáà÷àòè Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿,

Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ êîøòè íà

îïëàòó åíåðãîñåðâ³ñó â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Ïîâ³äîìèòè â³äïîâ³äíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþäæåòíèõ êîøò³â ïðî çàòâåðäæåííÿ ³ñòîòíèõ

óìîâ åíåðãîñåðâ³ñíèõ äîãîâîð³â â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

4.2. Çä³éñíþâàòè çàãàëüíó êîîðäèíàö³þ óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñíèõ äîãîâîð³â.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê1 

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.10.2016 ¹ 311/1315

Істотні умови енергосервісного договору за об'єктом  дошкільний навчальний заклад № 303 у Дніпровському районі міста Києва
для розпорядника бюджетних коштів Дніпровської районної  в місті Києві державної адміністрації

1.  Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

320 905,32 (òðèñòà äâàäöÿòü òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò ï'ÿòü) ãðèâåíü 32 êîï³éêè, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 53484,22 (ï'ÿòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè) ãðèâí³ 22 êîï³éêè.

2.  Áàçîâèé ð³âåíü  ñïîæèâàííÿ  ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ  ðåñóðñ³â  òà  æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ  ïîñëóã  ó  íàòóðàëüíèõ ïîêàçíèêàõ òà ó ãðîøîâ³é ôîðì³ çà ö³íàìè (òàðèôàìè) íà äàòó îãîëîøåííÿ

ïðîöåäóðè çàêóï³âë³

Заклад Адреса Вид паливно�
енергетичного ресурсу

та/або житлово�
комунальної послуги

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Рік

ДНЗ №303 вул. Шумсь�
кого Юрія,
6�а, м. Київ

Теплова
енергія

Гкал 70,36 67,11 59,96 40,84 3,21 4,59 1,58 1,10 2,45 21,81 42,14 55,04 370,19

грн 94129,96 89777,74 80208,23 54638,99 4300,48 6135,91 2112,78 1468,46 3280,27 29172,30 56373,63 73625,51 495224,26

Заклад Адреса Вид паливно�
енергетичного ресурсу

та/або житлово�
комунальної послуги

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Рік

ДНЗ №412 вул. Я.
Гашека, 6�а,
м. Київ

Теплова
енергія

Гкал 71,52 69,66 60,40 39,77 4,13 3,97 3,28 7,90 7,69 18,20 50,21 58,96 395,70

грн 86809,26 84551,64 73308,02 48275,92 5016,94 4818,69 3982,32 9593,90 9336,36 22095,29 60939,38 71564,23 480291,96

3. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó â³äïîâ³äíèõ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà/àáî æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó,

çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó.

Вид паливно�
енергетичних

ресурсів та/або
житлово�

комунальних послуг

Розмір скорочення
споживання та

витрат, в
грошовому/нату�
ральному виразі

Період Усього

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Теплова енергія грн 0 59 426,91 59 426,91 59 426,91 59 426,91 59 426,91 59 426,91 356 561,46

Гкал 0 44,42 44,42 44,42 44,42 44,42 44,42 266,53

Вид паливно�
енергетичних ресурсів

та/або житлово�
комунальних послуг

Розмір скорочення
споживання та витрат, в

грошовому/
натуральному виразі

Період Усього

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Теплова енергія грн 0 38 423,36 38 423,36 38 423,36 38 423,36 38 423,36 192 116,78

Гкал 0 31,66 31,66 31,66 31,66 31,66 158,28

4. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 6,17 ðîêó / 74 (ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè) ì³ñÿö³.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê 2 

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.10.2016 ¹ 311/1315 

Істотні умови енергосервісного договору за об'єктом дошкільний навчальний заклад № 412 
у Дніпровському районі міста Києва

1.  Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

163 299,26 (ñòî ø³ñòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ äâ³ñò³ äåâ'ÿíîñòî äåâ'ÿòü) ãðèâåíü 26 êîï³éîê, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 27216,54 (äâàäöÿòü ñ³ì òèñÿ÷ äâ³ñò³ ø³ñòíàäöÿòü) ãðèâåíü 54 êîï³éêè.

2.  Áàçîâèé  ð³âåíü  ñïîæèâàííÿ   ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ  ðåñóðñ³â  òà  æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ  ïîñëóã  ó  íàòóðàëüíèõ ïîêàçíèêàõ òà ó ãðîøîâ³é ôîðì³ çà ö³íàìè (òàðèôàìè) íà äàòó îãîëîøåííÿ ïðîöåäóðè

çàêóï³âë³

3. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó â³äïîâ³äíèõ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà/àáî æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó,

çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó.

4. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 5,17 ðîêó / 62 (ø³ñòäåñÿò äâà) ì³ñÿö³.

Київський міський голова В. Кличко
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Äîäàòîê 3 

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.10.2016 ¹ 311/1315

Істотні умови енергосервісного договору за об'єктом дошкільний навчальний заклад № 712 
у Солом'янському районі міста Києва

1. Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

650 637,82 (ø³ñòñîò ï'ÿòäåñÿò òèñÿ÷ ø³ñòñîò òðèäöÿòü ñ³ì) ãðèâåíü 82 êîï³éêè, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 108 439,64 (ñòî â³ñ³ì òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà òðèäöÿòü äåâ'ÿòü) ãðèâåíü 64 êîï³éêè.

2. Áàçîâèé  ð³âåíü  ñïîæèâàííÿ   ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ  ðåñóðñ³â  òà  æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ  ïîñëóã  ó   íàòóðàëüíèõ ïîêàçíèêàõ òà ó ãðîøîâ³é ôîðì³ çà ö³íàìè (òàðèôàìè) íà äàòó îãîëîøåííÿ ïðîöåäóðè

çàêóï³âë³

Заклад Адреса Вид паливно�
енергетичного ресурсу

та/або житлово�
комунальної послуги

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Рік

ДНЗ №712 вул.
Стадіонна,
4�а 
в м. Києві

Теплова
енергія

Гкал 54,01 50,55 46,82 32,22 4,38 2,94 0,02 0,53 2,95 20,42 34,93 45,92 295,69

грн 72257,42 67628,73 62634,39 43107,41 5854,97 3928,58 26,76 709,02 3943,64 27321,72 46732,77 61425,94 395569,68

Заклад Адреса Вид паливно�
енергетичного ресурсу

та/або житлово�
комунальної послуги

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Рік

ДНЗ №763 просп.
Василя
Порика, З�б

Теплова
енергія

Гкал 55,88 47,41 43,02 23,89 7,31 4,92 2,54 0,70 3,13 22,58 35,10 47,21 293,69

грн 74759,05 63428,1 3 57555,32 31957,10 9779,10 6582,27 3396,60 936,44 4184,99 30209,52 46949,04 63153,45 392891,01

Заклад Адреса Вид паливно�
енергетичного ресурсу

та/або житлово�
комунальної послуги

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Рік

Фінансовий
ліцей

просп.
Георгія
Гонгадзе,
32�є

Теплова
енергія

Гкал 64,81 72,04 62,43 29,87 1,16 1,61 0,00 0,00 0,65 22,70 41,41 65,82 362,48

грн 86699,09 96368,49 83512,97 39958,30 1546,91 2147,57 0,00 0,00 864,65 30361,58 55402,85 88057,82 484920,22 

3. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó â³äïîâ³äíèõ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà/àáî æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó,

çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó.

Вид паливно�
енергетичних ресурсів

та/або житлово�
комунальних послуг

Розмір скорочення споживання
та витрат, в

грошовому/натуральному
виразі

Період Усього 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Теплова енергія грн 0,00 40133,10 103275,84 103275,84 103275,84 103275,84 103275,84 103275,84 63142,74 722930,88

Гкал 0,00 30,00 77,20 77,20 77,20 77,20 77,20 77,20 47,20 540,40

Вид паливно�енергетичних
ресурсів та/або житлово�

комунальних послуг

Розмір скорочення споживання та
витрат, в грошовому/натуральному

виразі

Період Усього 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Теплова енергія грн 0 39 289,10 39 289,10 39 289,10 39 289,10 39 289,10 39 289,10 235 734,61

Гкал 0 29,37 29,37 29,37 29,37 29,37 29,37 176,21

4. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 7 ðîê³â / 84 (â³ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè) ì³ñÿö³.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê 4 

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.10.2016 ¹ 311/1315

Істотні умови енергосервісного договору за об'єктом дошкільний навчальний заклад № 763 
у Подільському районі міста Києва

1.  Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

200 374,41 (äâ³ñò³ òèñÿ÷ òðèñòà ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè) ãðèâí³ 41 êîï³éêà, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 33395,74 (òðèäöÿòü òðè òèñÿ÷³ òðèñòà äåâ'ÿíîñòî ï'ÿòü) ãðèâåíü 74 êîï³éêè.

2.  Áàçîâèé  ð³âåíü ñïîæèâàííÿ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ  ðåñóðñ³â òà æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ   ïîñëóã ó íàòóðàëüíèõ ïîêàçíèêàõ òà ó ãðîøîâ³é ôîðì³ çà ö³íàìè (òàðèôàìè) íà äàòó îãîëîøåííÿ ïðîöåäóðè

çàêóï³âë³

3. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó â³äïîâ³äíèõ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà/àáî æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó,

çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó.

4. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 6,17 ðîêó / 74 (ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè) ì³ñÿö³.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê 5

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.10.2016 ¹ 311/1315

Істотні умови енергосервісного договору за об'єктом Фінансовий ліцей 
у Подільському районі міста Києва

1.  Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

164 872,88 (ñòî ø³ñòäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò ñ³ìäåñÿò äâ³) ãðèâí³ 88 êîï³éîê, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 27 478,81 (äâàäöÿòü ñ³ì òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì) ãðèâåíü 81 êîï³éêà.

2.  Áàçîâèé  ð³âåíü  ñïîæèâàííÿ  ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â  òà  æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ  ïîñëóã ó  íàòóðàëüíèõ ïîêàçíèêàõ òà ó ãðîøîâ³é ôîðì³ çà ö³íàìè (òàðèôàìè) íà äàòó îãîëîøåííÿ

ïðîöåäóðè çàêóï³âë³
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Заклад Адреса Вид паливно�
енергетичного ресурсу

та/або житлово�
комунальної послуги

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Рік

Дошкільний
навчальний
заклад (ясла �
садок) №176
комбінованого
типу

просп.
Лісовий, 31�а

Теплова
енергія

Гкал 79,42 76,78 68,13 40,78 6,60 4,25 1,00 1,40 3,89 33,29 40,01 67,16 422,70

грн 106241, 23 102709,52 91142,27 54554,26 8824,82 5685,52 1337,77 1868,42 5199,47 44534,36 53528,64 89844,63 565470,92 

Заклад Адреса Вид паливно�
енергетичного ресурсу

та/або житлово�
комунальної послуги

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Рік

Школа І�ІІІ
ступенів 
№306

вул. Лісків�
ська, 4�а

Теплова
енергія

Гкал 171,71 174,32 135,14 56,97 10,86 1,08 0,00 0,00 3,24 36,48 86,69 154,90 831,39

грн 229712,95 233200,07 180781,78 76208,30 14528,18 1444,79 0,00 0,00 4338,83 48801,85 115975,74 207220,57 1112213,06

Вид паливно�
енергетичних ресурсів

та/або житлово�
комунальних послуг

Розмір скорочення споживання
та витрат, в

грошовому/натуральному
виразі

Період Усього 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Теплова енергія грн 0,00 73577,35 223019,64 223019,64 223019,64 223019,64 223019,64 223019,64 149442,29 1561137,48

Гкал 0,00 55,00 166,71 166,71 166,71 166,71 166,71 166,71 111,71 1166,97

Вид паливно�енергетичних
ресурсів та/або житлово�

комунальних послуг

Розмір скорочення споживання та
витрат, в

грошовому/натуральному виразі

Період Усього 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Теплова енергія грн 0 166 831,96 166 831,96 166 831,96 166 831,96 166 831,96 166 831,96 96 554,22 1097 545,97

Гкал 0 124,71 124,71 124,71 124,71 124,71 124,71 72,18 820,43

Вид паливно�енергетичних
ресурсів та/або житлово�

комунальних послуг

Розмір скорочення споживання та витрат,
в грошовому/натуральному виразі

Період Усього 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Теплова енергія грн 0 38 793,62 38 793,62 38 793,62 38 793,62 38 793,62 193 968,09

Гкал 0 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 144,99

4. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 7 ðîê³â / 84 (â³ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè) ì³ñÿö³.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê 7

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.10.2016 ¹ 311/1315

Істотні умови енергосервісного договору за об'єктом школа І&ІІІ ступенів № 306
у Деснянському районі міста Києва

1. Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

878 036,78 (â³ñ³ìñîò ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ òðèäöÿòü ø³ñòü) ãðèâåíü 78 êîï³éîê, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 146339,46 (ñòî ñîðîê ø³ñòü òèñÿ÷ òðèñòà òðèäöÿòü äåâ'ÿòü) ãðèâåíü 46 êîï³éîê.

2. Áàçîâèé  ð³âåíü  ñïîæèâàííÿ  ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ  ðåñóðñ³â  òà  æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ  ïîñëóã  ó  íàòóðàëüíèõ ïîêàçíèêàõ òà ó ãðîøîâ³é ôîðì³ çà ö³íàìè (òàðèôàìè) íà äàòó îãîëîøåííÿ

ïðîöåäóðè çàêóï³âë³

3. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó â³äïîâ³äíèõ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà/àáî æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó,

çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó.

4. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 5,17 ðîêó / 62 (ø³ñòäåñÿò äâà) ì³ñÿö³.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê 6

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.10.2016 ¹ 311/1315

Істотні умови енергосервісного договору за об'єктом дошкільний навчальний заклад (ясла & садок) № 176 комбінованого типу
у Деснянському районі міста Києва

1.  Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

1 405 047,98 (îäèí ì³ëüéîí ÷îòèðèñòà ï'ÿòü òèñÿ÷ ñîðîê ñ³ì) ãðèâåíü 98 êîï³éîê, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 234 174,66 (äâ³ñò³ òðèäöÿòü ÷îòèðè òèñÿ÷³ ñòî ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè) ãðèâí³ 66

êîï³éîê.

2.  Áàçîâèé  ð³âåíü  ñïîæèâàííÿ  ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ  ðåñóðñ³â  òà  æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ  ïîñëóã  ó  íàòóðàëüíèõ ïîêàçíèêàõ òà ó ãðîøîâ³é ôîðì³ çà ö³íàìè (òàðèôàìè) íà äàòó îãîëîøåííÿ

ïðîöåäóðè çàêóï³âë³

3. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó â³äïîâ³äíèõ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà/àáî æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó,

çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó.

3. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó â³äïîâ³äíèõ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà/àáî æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó,

çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó.

4. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 6,42 ðîêó / 77 (ñ³ìäåñÿò ñ³ì) ì³ñÿö³â.

Київський міський голова В. Кличко
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Äîäàòîê 8

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.10.2016 ¹ 311/1315

Істотні умови енергосервісного договору за об'єктом спеціалізована школа І&ІІІ ступенів №313 з поглибленим вивченням інформаційних технологій
у Деснянському районі міста Києва

1.  Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

918 586,73 (äåâ'ÿòñîò â³ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ ï'ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò ø³ñòü) ãðèâåíü 73 êîï³éêè, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 153097,79 (ñòî ï'ÿòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ äåâ'ÿíîñòî ñ³ì) ãðèâåíü 79

êîï³éîê.

2.  Áàçîâèé  ð³âåíü   ñïîæèâàííÿ   ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ  ðåñóðñ³â  òà  æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ   ïîñëóã  ó   íàòóðàëüíèõ ïîêàçíèêàõ òà ó ãðîøîâ³é ôîðì³ çà ö³íàìè (òàðèôàìè) íà äàòó îãîëîøåííÿ

ïðîöåäóðè çàêóï³âë³.

3. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó â³äïîâ³äíèõ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà/àáî æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó,

çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó.

Заклад Адреса Вид паливно�
енергетичного ресурсу

та/або житлово�
комунальної послуги

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Рік

Спеціалізована
школа І�ІІІ
ступенів №313 з
поглибленим
вивченням
інформаційних
технологій

вул. Лісків�
ська,7�6

Теплова
енергія

Гкал 182,91 180,74 158,78 73,16 14,75 0,23 0,00 0,00 1,03 50,87 101,06 159,67 923,20

грн 244687,05 241793,01 212411,12 97871,25 19736,57 307,69 0,00 0,00 1373,44 68056,82 135190,58 213606,20 1235033,72

Заклад Адреса Вид паливно�
енергетичного ресурсу

та/або житлово�
комунальної послуги

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Рік

Дошкільний
навчальний
заклад (ясла �
садок) № 534

вул. Жукова
Маршала,
24�6

Теплова
енергія

Гкал 64,90 61,47 54,75 35,35 6,84 4,92 1,23 1,35 3,04 22,64 40,86 55,71 353,06

грн 86821,27 82228,26 73238,45 47294,63 9150,35 6581,83 1645,46 1805,99 4066,82 30291,57 54656,82 74531,63 472313,08 

Вид паливно�енергетичних
ресурсів та/або житлово�

комунальних послуг

Розмір скорочення споживання та
витрат, в

грошовому/натуральному виразі

Період Усього 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Теплова енергія грн 0 185 255,06 185 255,06 185 255,06 185 255,06 185 255,06 185 255,06 36 703,06 1 148 233,41

Гкал 0 138,48 138,48 138,48 138,48 138,48 138,48 27,44 858,32 

Вид паливно�
енергетичних ресурсів

та/або житлово�
комунальних послуг

Розмір скорочення споживання
та витрат, в

грошовому/натуральному
виразі

Період Усього 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Теплова енергія грн 0 70 846,96 70 846,96 70 846,96 70 846,96 70 846,96 70 846,96 70 846,96 70 846,96 566 775,69

Гкал 0 52,96 52,96 52,96 52,96 52,96 52,96 52,96 52,96 423,67

4. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 6,25 ðîêó / 75 (ñ³ìäåñÿò ï'ÿòü) ì³ñÿö³â.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê 9

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.10.2016 ¹ 311/1315

Істотні умови енергосервісного договору за об'єктом дошкільний навчальний заклад (ясла & садок) № 534
у Деснянському районі міста Києва

1.  Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

510 098,12 (ï'ÿòñîò äåñÿòü òèñÿ÷ äåâ'ÿíîñòî â³ñ³ì) ãðèâåíü 12 êîï³éîê, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 85016,35 (â³ñ³ìäåñÿò ï'ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòíàäöÿòü) ãðèâåíü 35 êîï³éîê.

2.  Áàçîâèé  ð³âåíü  ñïîæèâàííÿ  ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ  ðåñóðñ³â  òà  æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ  ïîñëóã  ó  íàòóðàëüíèõ ïîêàçíèêàõ òà ó ãðîøîâ³é ôîðì³ çà ö³íàìè (òàðèôàìè) íà äàòó îãîëîøåííÿ

ïðîöåäóðè çàêóï³âë³.

3. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó â³äïîâ³äíèõ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà/àáî æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó,

çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó.

4. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 8,17 ðîêó / 98 (äåâ'ÿíîñòî â³ñ³ì) ì³ñÿö³â.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê 10

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.10.2016 ¹ 311/1315

Істотні умови енергосервісного договору за об'єктом дошкільний навчальний заклад (ясла & садок) № 597 комбінованого типу
у Деснянському районі міста Києва

1. Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

599 542,16 (ï'ÿòñîò äåâ'ÿíîñòî äåâ'ÿòü òèñÿ÷ ï'ÿòñîò ñîðîê äâ³) ãðèâí³ 16 êîï³éîê, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 99923,69 (äåâ'ÿíîñòî äåâ'ÿòü òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò äâàäöÿòü òðè) ãðèâí³ 69 êîï³éîê.

2. Áàçîâèé  ð³âåíü   ñïîæèâàííÿ   ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ  ðåñóðñ³â  òà  æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ   ïîñëóã  ó  íàòóðàëüíèõ ïîêàçíèêàõ òà ó ãðîøîâ³é ôîðì³ çà ö³íàìè (òàðèôàìè) íà äàòó îãîëîøåííÿ ïðîöåäóðè

çàêóï³âë³.
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Заклад Адреса Вид паливно�
енергетичного ресурсу

та/або житлово�
комунальної послуги

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Рік

Дошкільний
навчальний
заклад (ясла �
садок) № 597
комбінованого
типу

вул. Шолом
Алей�
хема,4�а

Теплова
енергія

Гкал 76,60 66,65 77,32 49,67 8,82 6,78 4,09 3,38 4,01 26,15 45,03 74,25 442,74

грн 102468,72 89157,91 103436,38 66451,50 11794,67 9074,54 5471,48 4521,66 5360,00 34987,14 60235,32 99324,96 592284,29

Заклад Адреса Вид паливно�
енергетичного ресурсу

та/або житлово�
комунальної послуги

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Рік

Дошкільний
навчальний
заклад № 438

бульв.
Перова, 13�а

Теплова
енергія

Гкал 108,28 99,09 89,85 58,72 10,37 6,08 3,29 3,92 4,47 36,74 89,08 92,37 602,27

грн 144857,30 132565,87 120195,96 78550,29 13876,69 8136,32 4397,25 5249,86 5975,37 49144,76 119171,6 6 123572,04 805693,38

Заклад Адреса Вид паливно�
енергетичного ресурсу

та/або житлово�
комунальної послуги

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Рік

Дошкільний
навчальний
заклад №461

вул. Навої
Алішера, 
78�а

Теплова
енергія

Гкал 94,78 90,16 77,27 39,25 5,52 4,67 2,12 2,78 3,30 22,07 53,69 71,67 467,26

грн 126792,95 120607,99 103374,39 52502,12 7390,29 6240,70 2831,61 3721,68 4409,74 29518,79 71825,76 95873,07 625089,09 

Вид паливно�
енергетичних ресурсів

та/або житлово�
комунальних послуг

Розмір скорочення споживання
та витрат, в

грошовому/натуральному
виразі

Період Усього 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Теплова енергія грн 0 88 842,64 88 842,64 88 842,64 88 842,64 88 842,64 88 842,64 88 842,64 44 259,45 666157,96

Гкал 0 66,41 66,41 66,41 66,41 66,41 66,41 66,41 33,08 497,96

Вид паливно�енергетичних
ресурсів та/або житлово�

комунальних послуг

Розмір скорочення споживання та витрат,
в грошовому/натуральному виразі

Період Усього 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Теплова енергія грн 0 64 455,47 64 455,47 64 455,47 64 455,47 64 455,47 322277,35

Гкал 0 48,18 48,18 48,18 48,18 48,18 240,91 

Вид паливно�енергетичних
ресурсів та/або житлово�

комунальних послуг

Розмір скорочення споживання та витрат,
в грошовому/натуральному виразі

Період Усього 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Теплова енергія грн 0 50 007,13 50 007,13 50 007,13 50 007,13 50 007,13 250 035,63

Гкал 0 37,38 37,38 37,38 37,38 37,38 186,90 

3. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó â³äïîâ³äíèõ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà/àáî æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó,

çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó.

3. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó â³äïîâ³äíèõ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà/àáî æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó,

çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó.

4. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 7,42 ðîêó / 89 (â³ñ³ìäåñÿò äåâ'ÿòü) ì³ñÿö³â.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê 11

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.10.2016 ¹ 311/1315

Істотні умови енергосервісного договору за об'єктом дошкільний навчальний заклад № 438
у Дніпровському районі міста Києва

1.  Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

273 935,75 (äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò òðè òèñÿ÷³ äåâ'ÿòñîò òðèäöÿòü ï'ÿòü) ãðèâåíü 75 êîï³éîê, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 45655,96 (ñîðîê ï'ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò ï'ÿòäåñÿò ï'ÿòü) ãðèâåíü 96 êîï³éîê.

2.   Áàçîâèé  ð³âåíü  ñïîæèâàííÿ  ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ  ðåñóðñ³â  òà  æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ  ïîñëóã  ó  íàòóðàëüíèõ ïîêàçíèêàõ òà ó ãðîøîâ³é ôîðì³ çà ö³íàìè (òàðèôàìè) íà äàòó îãîëîøåííÿ ïðîöåäóðè

çàêóï³âë³.

3. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó â³äïîâ³äíèõ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà/àáî æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó,

çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó.

4. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 5,17 ðîêó / 62 (ø³ñòäåñÿò äâà) ì³ñÿö³.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê 12

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.10.2016 ¹ 311/1315

Істотні умови енергосервісного договору за об'єктом дошкільний навчальний заклад № 461
у Дніпровському районі міста Києва

1.  Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

212 530,29 (äâ³ñò³ äâàíàäöÿòü òèñÿ÷ ï'ÿòñîò òðèäöÿòü) ãðèâåíü 29 êîï³éîê, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 35421,71 (òðèäöÿòü ï'ÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà äâàäöÿòü îäíà) ãðèâíÿ 71 êîï³éêà.

2.  Áàçîâèé  ð³âåíü   ñïîæèâàííÿ   ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ  ðåñóðñ³â  òà  æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ   ïîñëóã  ó  íàòóðàëüíèõ ïîêàçíèêàõ òà ó ãðîøîâ³é ôîðì³ çà ö³íàìè (òàðèôàìè) íà äàòó îãîëîøåííÿ

ïðîöåäóðè çàêóï³âë³.

4. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 5,17 ðîêó / 62 (ø³ñòäåñÿò äâà) ì³ñÿö³.

Київський міський голова В. Кличко
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Äîäàòîê13 

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.10.2016 ¹ 311/1315

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом дошкільний навчальний заклад № 576 у Дніпровському районі міста Києва
1. Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

211 168,22 (äâ³ñò³ îäèíàäöÿòü òèñÿ÷ ñòî ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì) ãðèâåíü 22 êîï³éêè, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 35194,70 (òðèäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ ñòî äåâ’ÿíîñòî ÷îòèðè) ãðèâí³ 70 êîï³éîê.

2. Áàçîâèé ð³âåíü ñïîæèâàííÿ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó íàòóðàëüíèõ ïîêàçíèêàõ òà ó ãðîøîâ³é ôîðì³ çà ö³íàìè (òàðèôàìè) íà äàòó îãîëîøåííÿ ïðîöåäó-

ðè çàêóï³âë³

Заклад Адреса Вид паливно�енергетичного
ресурсу та/або житлово�

комунальної послуги

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Рік

Дошкільний
навчальний

заклад
№576

бульв.
Шамо

Ігоря, 9/1

Теплова
енергія

Гкал 77,58 81,38 66,05 45,66 3,52 7,44 1,72 2,16 3,34 33,48 56,78 85,15 464,27

грн 103781,97 108872,18 88364,17 61078,12 4711,18 9948,55 2297,40 2887,96 4471,33 44793,76 75961,26 113915,13 621082,99

3. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó â³äïîâ³äíèõ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà/àáî æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãî-

ñåðâ³ñó, çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó.

3. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó â³äïîâ³äíèõ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà/àáî æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãî-

ñåðâ³ñó, çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó.

3. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó â³äïîâ³äíèõ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà/àáî æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãî-

ñåðâ³ñó, çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó.

4. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 10 ðîê³â /120 (ñòî äâàäöÿòü) ì³ñÿö³â.

Київський міський голова В. Кличко

Вид паливно�енергетичних ресурсів
та/або житлово�комунальних послуг

Розмір скорочення споживання та витрат,
в грошовому/натуральному виразі

Період Усього 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Теплова енергія грн 0 6617 5,31 158858, 36 158858, 36 158858, 36 158858, 36 158858, 36 158858, 36 158858, 36 158858, 36 91384, 95 142842 7,14

Гкал 0 54,52 129,81 129,81 129,81 129,81 129,81 129,81 129,81 129,81 75,29 1168,2 9

Електрична енергія грн 0 1015 7,77 24185,1 6 24185,1 6 24185,1 6 24185,1 6 24185,1 6 24185,1 6 24185,1 6 24185,1 6 14027, 39 217666 ,44

кВт*год 0 4644, 61 11058,6 11058,6 11058,6 11058,6 11058,6 11058,6 11058,6 11058,6 6413,9 9 99527, 40

Вид паливно�енергетичних ресурсів
та/або житлово�комунальних послуг

Розмір скорочення споживання та витрат,
в грошовому/натуральному виразі

Період Усього 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Теплова енергія грн 0 70839,74 168666,04 168666,04 168666,04 168666,04 168666,04 168666,04 168666,04 168666,04 97826,30 1517994,36

Гкал 0 52,95 126,08 126,08 126,08 126,08 126,08 126,08 126,08 126,08 73,13 1134,72

Електрична енергія грн 0 7419,87 17666,35 17666,35 17666,35 17666,35 17666,35 17666,35 17666,35 17666,35 10246,48 158997,11

кВт*год 0 3392,71 8077,89 8077,89 8077,89 8077,89 8077,89 8077,89 8077,89 8077,89 4685,1 8 72701,01

Заклад Адреса Вид паливно�енергетичного ресурсу
та/або житлово�комунальної послуги

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Рік

Дошкільний
навчальний заклад

№616

вул.
Челябін�
ська, 9�а

Теплова енергія Гкал 78,98 85,38 67,38 53,01 6,11 4,36 2,62 2,36 9,58 25,37 61,52 102,61 499,27

грн 95868,07 103628,15 81780,18 64342,27 7416,17 5288,02 3176,05 2868,56 11628,78 30789,51 74672,13 124541,51 605999,40

Електрич на енергія кВт*год 3694,3 3900,0 2849,0 3690,7 2394,3 2761,7 2545,7 2027,3 2457,7 3502,3 3425,7 3613,3 36862,0

грн 8079,51 8529,30 6230,76 8071,49 5236,41 6039,77 5567,37 4433,78 5374,92 7659,60 7491,93 7902,36 80617,19

Заклад Адреса Вид паливно�енергетичного ресурсу
та/або житлово�комунальної послуги

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Рік

Дошкільний
навчальний заклад

№467

вул. Щерба�
кова, 57�г

Теплова енергія Гкал 54,54 48,54 50,23 21,58 1,87 0,95 0,03 0,00 0,00 21,43 33,40 47,37 279,93

грн 72966,4 64932 67195,3 28872,64 2498,51 1264,19 37,46 0 0 28666,18 44678,44 63373,73 374485,12

Електрична енергія кВт*год 2509,7 2788,7 2199,3 2345,7 2019,3 2257,7 1017,7 977,7 3301,7 2402,7 2347,0 2759,3 26926,3

грн 5488,64 6098,81 4809,94 5129,97 4416,28 4937,52 2225,64 2138,16 7220,75 5254,63 5132,89 6034,66 58887,89

Вид паливно�енергетичних ресурсів та/або
житлово�комунальних послуг

Розмір скорочення споживання 
та витрат, в грошовому/натуральному виразі

Період Усього

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Теплова енергія грн 0 49 686,64 49 686,64 49 686,64 49 686,64 49 686,64 248 433,20

Гкал 0 37,14 37,14 37,14 37,14 37,14 185,71

4. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 5,17 ðîêó / 62 (ø³ñòäåñÿò äâà) ì³ñÿö³.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê 14 

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.10.2016 ¹ 311/1315 

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом дошкільний навчальний заклад № 616 у Дніпровському районі міста Києва
1. Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

1 635 708 (îäèí ì³ëüéîí ø³ñòñîò òðèäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò â³ñ³ì) ãðèâåíü 79 êîï³éîê, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 272 618 (äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ ø³ñòñîò â³ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü 13 êîï³éîê.

2. Áàçîâèé ð³âåíü ñïîæèâàííÿ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó íàòóðàëüíèõ ïîêàçíèêàõ òà ó ãðîøîâ³é ôîðì³ çà ö³íàìè (òàðèôàìè) íà äàòó îãîëîøåííÿ ïðîöåäó-

ðè çàêóï³âë³

4. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 10 ðîê³â /120 (ñòî äâàäöÿòü) ì³ñÿö³â.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê 15 

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.10.2016 ¹ 311/1315 

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом дошкільний навчальний заклад № 467 у Шевченківському районі міста Києва
1. Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

1 676 991 (îäèí ì³ëüéîí ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî îäíà) ãðèâíÿ 48 êîï³éîê, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 279 498 (äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà

äåâ’ÿíîñòî â³ñ³ì) ãðèâåíü 58 êîï³éîê.

2. Áàçîâèé ð³âåíü ñïîæèâàííÿ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó íàòóðàëüíèõ ïîêàçíèêàõ òà ó ãðîøîâ³é ôîðì³ çà ö³íàìè (òàðèôàìè) íà äàòó îãîëîøåííÿ ïðîöåäó-

ðè çàêóï³âë³
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÎÃÎËÎØÅÍÍß 
ÏÐÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑ²Â Ç ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈÐ²Â ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒÀÕ ÇÀÃÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß Ì. ÊÈªÂÀ

Çà äîðó÷åííÿì Îðãàí³çàòîðà – Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðîáî÷èé îðãàí
êîíêóðñíîãî êîì³òåòó ç âèçíà÷åííÿ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â ó ì. Êèºâ³ – Êîìóíàëüíà ñëóæáà ïåðåâåçåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿), â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò», Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ 1081, çàïðîøóº þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ
îñ³á âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ ç âèçíà÷åííÿ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â íà àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà.

Îáîâ'ÿçêîâ³ óìîâè êîíêóðñ³â:

Âèìîãè äî ñòðóêòóðè ïàðêó àâòîáóñ³â, ùî ïðàöþâàòèìóòü íà ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà

1. Âèçíà÷åíà îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ  îá´ðóíòîâàíà ñòðóêòóðà ïàðêó àâòîáóñ³â, ùî ïðàöþâàòèìóòü íà ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, çà ïàñàæèðîì³ñòê³ñòþ, êëàñîì, òåõí³÷íèìè òà
åêîëîã³÷íèìè ïîêàçíèêàìè, à ñàìå äëÿ çä³éñíåííÿ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â íà ì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ó ì. Êèºâ³, äîïóñêàþòüñÿ àâòîáóñè (ó òîìó ÷èñë³ ³ åëåêòðîáóñè):

1.1. çàðåºñòðîâàí³ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà;
1.2. ÿê³ ïåðåáóâàþòü â íàëåæíîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³;
1.3. êëàñó «À» àáî «²»:
1.3.1.àâòîáóñè, ÿê³ ïðîïîíóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè íà ìàðøðóòàõ çâè÷àéíîãî òà åêñïðåñíîãî ðåæèì³â ðóõó ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè íàñòóïíèì âèìîãàì:
- îáëàäíàí³ äâèãóíàìè, ùî â³äïîâ³äàþòü íîðìàì åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè íå íèæ÷å «ªÂÐÎ-2»;
- íå ìåíøå 50% àâòîáóñ³â íà îá'ºêò³ êîíêóðñó ïîâèíí³ áóòè ç íèçüêèì ð³âíåì ï³äëîãè òà ïðèñòîñîâàíèìè äëÿ ïåðåâåçåííÿ îñ³á ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè;
- áóòè îáëàäíàíèìè íå ìåíøå, í³æ òðüîìà âõîäàìè/âèõîäàìè äëÿ ïàñàæèð³â ç àâòîìàòè÷íèì â³äêðèâàííÿì äâåðåé;
- áóòè îáëàäíàíèìè çàñîáàìè äëÿ â³çóàëüíîãî òà/àáî çâóêîâîãî ³íôîðìóâàííÿ ïàñàæèð³â ïðî íàçâó çóïèíêè;
- çàãàëüíà ïàñàæèðîì³ñòê³ñòü ïîâèííà ñòàíîâèòè íå ìåíøå 80 ì³ñöü.
1.3.2. àâòîáóñè, ÿê³ ïðîïîíóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè íà ìàðøðóòàõ â ðåæèì³ ìàðøðóòíîãî òàêñ³, ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè íàñòóïíèì âèìîãàì:
– îáëàäíàí³ äâèãóíàìè, ùî â³äïîâ³äàþòü íîðìàì åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè íå íèæ÷å «ªÂÐÎ-4»;
– ïàñàæèðîì³ñòê³ñòü ïîâèííà áóòè íå ìåíøå 21 ì³ñöÿ äëÿ ñèä³ííÿ ïàñàæèð³â, êð³ì âîä³ÿ, ç ìîæëèâ³ñòþ ïåðåâåçåííÿ ñòîÿ÷èõ ïàñàæèð³â, êð³ì òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ïðèñòîñîâàíèõ äëÿ ïåðåâåçåííÿ îñ³á ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè

ìîæëèâîñòÿìè;
- áóòè îáëàäíàí³ íå ìåíøå, í³æ äâîìà âõîäàìè/âèõîäàìè äëÿ ïàñàæèð³â ç àâòîìàòè÷íèì â³äêðèâàííÿì äâåðåé.

2. Çã³äíî ç ï. 10 Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03.12.2008 ¹ 1081 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ» âñòàíîâëþºòüñÿ âèìîãà ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè íà îá'ºêò³ êîíêóðñó, ùî âêëþ÷àº ì³ñüê³ àâòîáóñí³ ìàðøðóòè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ,
íå ìåíø ÿê îäíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, ïðèñòîñîâàíîãî äëÿ ïåðåâåçåííÿ îñ³á ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè.

3. Äåðæàâí³ ñîö³àëüí³ íîðìàòèâè ó ñôåð³ òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, à ñàìå: îêðåìî âèçíà÷åí³ äëÿ êîæíîãî ìàðøðóòó ê³ëüê³ñòü àâòîáóñ³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåíü, ðåæèì ðóõó, îñîáëèâîñò³ ïåð³îäè÷íîñò³ âèêîíàííÿ
ïåðåâåçåíü (ñåçîííèé, ó ïåâí³ äí³ òèæíÿ, ùîäåííèé òîùî).

Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñ³â:

Â³äïîâ³äíî äî ï.10 Ïîðÿäêó òà ñò.44 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò» Îðãàí³çàòîð çàòâåðäèâ Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñó, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ïåðåâ³çíèê-ïðåòåíäåíò çîáîâ'ÿçàíèé: 
1. Âñòàíîâèòè GPS-ñèñòåìè íà àâòîáóñè, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ ðîáîòè íà ìàðøðóòàõ, ùî º îá'ºêòàìè êîíêóðñó, òà ï³äêëþ÷èòè ¿õ äî ªäèíîãî äèñïåò÷åðñüêîãî öåíòðó êîíòðîëþ çà ðîáîòîþ àâòîòðàíñïîðòó ³ çáîðó ³íôîðìàö³¿ ì. Êèºâà,

óïðîäîâæ 2-õ ì³ñÿö³â ç äàòè, ÿêà áóäå âèçíà÷åíà íàêàçîì Îðãàí³çàòîðà.
2. Âñòàíîâèòè àâòîìàòèçîâàí³ ñèñòåìè áåçãîò³âêîâî¿ îïëàòè ïðî¿çäó íà àâòîáóñè, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ ðîáîòè íà ìàðøðóòàõ, ùî º îá'ºêòàìè êîíêóðñó, óïðîäîâæ 6 ì³ñÿö³â ç äàòè, ÿêà áóäå âèçíà÷åíà íàêàçîì Îðãàí³çàòîðà.
3. Çàáåçïå÷èòè âîä³¿â îäíîòèïíèì ôîðìåíèì îäÿãîì óïðîäîâæ òðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè óêëàäàííÿ ç Îðãàí³çàòîðîì Äîãîâîðó ïðî îðãàí³çàö³þ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â íà ì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà.
Ïåðåâ³çíèê-ïðåòåíäåíò çîáîâ'ÿçàíèé íàäàòè ï³äòâåðäæåííÿ ìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ Äîäàòêîâèõ óìîâ êîíêóðñó (ïèñüìîâå çîáîâ'ÿçàííÿ äîâ³ëüíî¿ ôîðìè ).

Äî óâàãè ïåðåâ³çíèê³â!
Äëÿ îäåðæàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îá'ºêòè êîíêóðñó,îäåðæàííÿ áëàíê³â äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³,ïîäàííÿ äîêóìåíò³â

äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, çâåðòàòèñü äî Êîìóíàëüíî¿ ñëóæáè ïåðåâåçåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ),
çà àäðåñîþ: 04119, ì. Êè¿â, âóë. Ñ³ì`¿ Õîõëîâèõ 7/9, ïîâåðõ 3.Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó: (044)
483 – 04 – 69, e-mail: ksp2007@ukr.net Ðåæèì ðîáîòè: ïí.– ÷ò. ç 8:30 ãîä. äî 17:00 ãîä., ïò. ç 8:30 ãîä. äî 16:00 ãîä.

Áëàíêè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ìîæíà îäåðæàòè – äî 24.11.2016 äî 13 ãîäèíè 00 õâèëèí âêëþ÷íî.
Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñàõ – 24.11.2016 äî 15 ãîäèíè 00 õâèëèí âêëþ÷íî.
Äîêóìåíòè òà çàÿâà äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ îêðåìî íà êîæíèé îá'ºêò êîíêóðñó.
Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ ó çàêðèòîìó êîíâåðò³ ç ïîçíà÷êîþ ¹ 1 òà çàÿâà ó çàêðèòîìó êîíâåðò³ ç ïîçíà÷êîþ ¹ 2.

Íà êîíâåðòàõ ç ïîçíà÷êàìè «¹1» òà «¹2» çàçíà÷àºòüñÿ äàòà ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó – «äëÿ ðîçãëÿäó íà çàñ³äàíí³
êîíêóðñíîãî êîì³òåòó «12» ãðóäíÿ 2016 ð.» òà íàéìåíóâàííÿ ïåðåâ³çíèêà-ïðåòåíäåíòà, ÿêèé ïîäàº äîêóìåíòè äëÿ
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³.

Çàñ³äàííÿ êîíêóðñíîãî êîì³òåòó â³äáóäåòüñÿ «12» ãðóäíÿ 2016 ðîêó. Ïî÷àòîê ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ êîíêóðñíîãî
êîì³òåòó î 10 ãîä. 00 õâ. ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â, ïðîâîäèòüñÿ ç 09 ãîä. 00 õâèëèí;

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ êîíêóðñíîãî êîì³òåòó: ì. Êè¿â, âóë. Ñ³ì`¿ Õîõëîâèõ 7/9, ïîâåðõ 4, àêòîâèé çàë.
Ðîçì³ð ïëàòè çà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ñòàíîâèòü 5100,00 ãðí. çà îäèí îá'ºêò êîíêóðñó.
Âñ³ îñîáè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðåñè ïåðåâ³çíèêà-ïðåòåíäåíòà íà êîíêóðñ³ (êð³ì êåð³âíèêà) ïîâèíí³ ìàòè ç

ñîáîþ îôîðìëåíó íàëåæíèì ÷èíîì äîâ³ðåí³ñòü, íàäàíó ïåðåâ³çíèêîì-ïðåòåíäåíòîì.

Äîäàòîê ¹ 2
Äî Íàêàçó ¹ 58 â³ä «04» ëèñòîïàäà 2016 ðîêó

¹
îá'ºêòó

¹
ìàðøðóòó Øëÿõ ñë³äóâàííÿ ìàðøðóòó

Ê³ëüê³ñòü
àâòîáóñ³â äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ
ïåðåâåçåíü

Ðåæèì ðóõó
²íòåðâàë

ðóõó
(õâèëèí)

Ïåð³îäè÷í³ñòü
âèêîíàííÿ
ïåðåâåçåíü

1 7 Ëüâ³âñüêà ïëîùà – âóë. Áóëüâàðíî-Êóäðÿâñüêà – âóë. Äìèòð³âñüêà – ïë. Ïåðåìîãè – âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà – âóë. Æèëÿíñüêà (â çâîð. íàïð.: âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî –
ïëîùà Ïåðåìîãè) – âóë. Ñ. Ïåòëþðè – çàë. âîêçàë «Öåíòðàëüíèé» 1 çâè÷àéíèé 35 ùîäåííî

2
9 Âóë. Áóëãàêîâà – âóë. Ñèìèðåíêà – áóëüâ. Êîëüöîâà – ïðîñï. Êóðáàñà (ó çâîðîò. íàïð. âóë.Â. Ïîêîòèëà) – ïðîñï. Êîìàðîâà – áóëüâ. Ëåïñå – âóë. Âàñèëåíêà – âóë.

Äåãòÿð³âñüêà – âóë. Äîâíàð-Çàïîëüñüêîãî – âóë. Á³ëîðóñüêà (ó çâîð. íàïð.: âóë. Äåãòÿð³âñüêà) – ñò. ì. «Ëóê'ÿí³âñüêà»

5 çâè÷àéíèé 22 ùîäåííî

9Å 3 åêñïðåñíèé 35 ó ðîáî÷³ äí³

3 14 Ñò. ì. «Íèâêè» – âóë. Ä. Ùåðáàê³âñüêîãî – ²íòåðíàö³îíàëüíà ïëîùà – âóë. Ñòåöåíêà – ïðîñï. Ïàëëàä³íà – Ë³ñîðîçñàäíèê 3 çâè÷àéíèé 15 ùîäåííî

4 17 Ñòàíö³ÿ ìåòðîïîë³òåíó «Õàðê³âñüêà» – âóë. Ðåâóöüêîãî – âóë. Àííè Àõìàòîâî¿ – âóë. Äðàãîìàíîâà – âóë. Çäîëáóí³âñüêà – âóë. Ðåâóöüêîãî – ñòàíö³ÿ ìåòðîïîë³òåíó
«Õàðê³âñüêà» 4 çâè÷àéíèé 8 ùîäåííî

5
20

Ñò. ì. «Ëèá³äñüêà» – áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â – ïðîñï. Íàóêè – âóë. Íàáåðåæíî-Êîð÷óâàòñüêà – âóë. Íîâîïèðîã³âñüêà (ó çâîð. íàïð.: Ñòîëè÷íå øîñå) – æ/ì Êîð÷óâàòå
4 çâè÷àéíèé 15 ùîäåííî

20Å 4 åêñïðåñíèé 14 ó ðîáî÷³ äí³

6
21 âóë. Ìèëîñëàâñüêà- âóë. Áàëüçàêà – âóë. Êàøòàíîâà – ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî – ïðîñï. Âàòóò³íà – Ìîñêîâñüêèé ì³ñò -ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè – âóë. Áîãàòèðñüêà –

Îáîëîíñüêèé ïðîñï.– âóë. Âåðáîâà – ñò. ì. «Ïåòð³âêà» (â çâîð. íàïð.: âóë. Âåðáîâà -ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè ³ äàë³ çà ñõåìîþ)

8 çâè÷àéíèé 9 ùîäåííî

21Å 5 åêñïðåñíèé 13 ó ðîáî÷³ äí³

7
23 Âóë. Ñàëþòíà – âóë. Òóïîëºâà (ó çâîð. íàïð. âóë. Ùåðáàê³âñüêîãî) – ïðîñï. Ïåðåìîãè – Ê³ëüöåâà äîðîãà – ïðîñï. Ë. Êóðáàñà (â çâîð. íàïð.: âóë. Ëèòâèíåíêî-Âîëüãåìóò

– âóë. Çîä÷èõ) – áóëüâ. Êîëüöîâà – âóë. Ñèìèðåíêà
10 çâè÷àéíèé 9 ùîäåííî

23Å 6 åêñïðåñíèé 13 ó ðîáî÷³ äí³

8 24 Íàö³îíàëüíèé ìóçåé ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ – âóë. Ëàâðñüêà – ïëîùà Ñëàâè – âóë. Ìàçåïè – âóë. Ãðóøåâñüêîãî – ªâðîïåéñüêà ïëîùà – âóë. Õðåùàòèê
– áóëüâ. Ò. Øåâ÷åíêà – âóë. Ïåòëþðè – çàë³çíè÷íèé âîêçàë «Öåíòðàëüíèé» 4 çâè÷àéíèé 17 ùîäåííî

9
30 Ñò. ì. «Àêàäåìì³ñòå÷êî» – ïðîñï. Ïàëëàä³íà – âóë. Ì³ñüêà – âóë. Ôåäîðà Ìàêñèìåíêà – 5-òà ë³í³ÿ – âóë. Þíêåðîâà – 7-ìà ë³í³ÿ – ñàíàòîð³é «Ë³ñîâà ïîëÿíà» (â çâîðîò.

íàïð. 7-ìà ë³í³ÿ – âóë. Êâ³òêè Ö³ñèê – âóë. Ñåëÿíñüêà (ðîçâîðîò íà ïåðåòèí³ ç âóë. Þíêåðîâà) – âóë. Ñåëÿíñüêà – âóë. Êâ³òêè Ö³ñèê – 5-òà ë³í³ÿ – âóë. Ôåäîðà
Ìàêñèìåíêà – âóë. Ì³ñüêà – ïðîñï.Ïàëëàä³íà – âóë. Àêàäåì³êà ªôðåìîâà – ñò. ì. «Àêàäåìì³ñòå÷êî»

3 çâè÷àéíèé 24 ùîäåííî

30Å 2 åêñïðåñíèé 35 ó ðîáî÷³ äí³

10 31

Âóë. Òàòàðñüêà – âóë. Íàã³ðíà – âóë. Îâðóöüêà – âóë. Ãåðöåíà – âóë. Äåðåâëÿíñüêà – âóë. Á³ëîðóñüêà – Ëóê'ÿí³âñüêà ïë.– âóë. Äåãòÿð³âñüêà – âóë. Äîâíàð-Çàïîëüñüêîãî
– âóë. Âàíäè Âàñèëåâñüêî¿ – ñò. ì. «Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò» – âóë. Âàíäè Âàñèëåâñüêî¿ – âóë. Äîâíàð-Çàïîëüñüêîãî – âóë. Äåãòÿð³âñüêà – Ëóê'ÿí³âñüêà ïë.– âóë.
Á³ëîðóñüêà – âóë. Äåðåâëÿíñüêà – âóë. Ìåëüíèêîâà – âóë. Ïóãà÷îâà – âóë. Áàããîâóò³âñüêà – âóë. Îâðóöüêà – âóë. Íàã³ðíà – âóë. Ïîëîâåöüêà – ïðîâ. Òàòàðñüêèé – âóë.
Òàòàðñüêà

4 çâè÷àéíèé 13 ùîäåííî

11
32 Ñò.ì. «Íèâêè» – âóë. Ùåðáàê³âñüêîãî – âóë. Ìàðøàëà Ãðå÷êà – âóë. Ï³âí³÷íî-Ñèðåöüêà – âóë. Á³ëèöüêà – âóë. Âèøãîðîäñüêà – âóë. Ïîëÿðíà – ïðîñï. Ðîêîññîâñüêîãî –

âóë. Êîíäðàòþêà – Ì³íñüêèé ïðîñï.
5 çâè÷àéíèé 20 ùîäåííî

32Å 3 åêñïðåñíèé 30 ó ðîáî÷³ äí³

12 33 Ñò. ì. «Ë³ñîâà» – âóë. Ê³îòî – âóë. Ì³ëþòåíêà – Ë³ñîâèé ïðîñï.– âóë. Æóêîâà – âóë. Âîëêîâà – Ë³ñîâèé ìàñèâ 6 çâè÷àéíèé 6 ùîäåííî

13
42 Âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî – âóë. ªâãåíà Ñâåðñòþêà – ïðîñï. Âîçç'ºäíàííÿ – Õàðê³âñüêå øîñå – âóë. Òåïëîâîçíà – ïðîñï. Ãðèãîðåíêà – âóë.

Çäîëáóí³âñüêà- âóë. Óðë³âñüêà – âóë. Êíÿæèé Çàòîí – Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà – ñò. ì. «Îñîêîðêè» – Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæíà – âóë. ª. ×àâäàð (äî áóäèíêó ¹ 28)

5 çâè÷àéíèé 19 ùîäåííî

42Å 3 åêñïðåñíèé 29 ó ðîáî÷³ äí³

14
46

Ñò.ì. «Ë³âîáåðåæíà» – âóë. ªâãåíà Ñâåðñòþêà – ïðîñï. Áðîâàðñüêèé – ïðîñï. Âèçâîëèòåë³â – áóëüâ. Ïåðîâà – âóë. Êèáàëü÷è÷à – âóë. Êàðáèøåâà – âóë. Ìèêèòåíêà
8 çâè÷àéíèé 7 ùîäåííî

46Å 4 åêñïðåñíèé 13 ó ðîáî÷³ äí³

15
51 Ñò. ì. «Ëèá³äñüêà» – áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â – ì³ñò ³ì. Ïàòîíà – ïðîñï. Âîçç'ºäíàííÿ – Äàðíèöüêà ïëîùà – Õàðê³âñüêå øîñå – âóë. Òåïëîâîçíà – Äàðíèöüêå øîñå (â

çâîð. íàïð.: âóë. Ïðèâîêçàëüíà – Õàðê³âñüêå øîñå) – âóë. Ïðèâîêçàëüíà – âóë. Áîðèñï³ëüñüêà – âóë. Ñòàðîáîðèñï³ëüñüêà – âóë. Ìèêîëè Õâèëüîâîãî – ñò. ì. «×åðâîíèé
õóò³ð»

12 çâè÷àéíèé 10 ùîäåííî

51Å 6 åêñïðåñíèé 19 ó ðîáî÷³ äí³

16

55 Äàðíèöüêà ïë.– ïðîñï. Âîçç'ºäíàííÿ – ì³ñò ³ì. Ïàòîíà – áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â – âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüêà – âóë. Ãåíåðàëà Àëìàçîâà – âóë. Ìîñêîâñüêà – âóë.
Ìèõàéëà Îìåëüÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà – ïëîùà Ñëàâè – âóë. Ìàçåïè – Àðñåíàëüíà ïëîùà (â çâîð. íàïð.– Àðñåíàëüíà ïëîùà – âóë. Ìîñêîâñüêà) – âóë. Ãðóøåâñüêîãî –
Êð³ïîñíèé ïðîâ.– Êëîâñüêèé óçâ³ç – âóë. Ìå÷íèêîâà – âóë. Áàñåéíà – âóë. Åñïëàíàäíà (â çâîð. íàïð. âóë. Åñïëàíàäíà – âóë. Ðîãí³äèíñüêà – âóë. Ø. Ðóñòàâåë³ – âóë.
Áàñåéíà ³ äàë³ çà ñõåìîþ)

6 çâè÷àéíèé 15 ùîäåííî

55Å 4 åêñïðåñíèé 21 ó ðîáî÷³ äí³

17
56 Ñò. ì. «Âèñòàâêîâèé öåíòð» – ïðîñï. Ãëóøêîâà (â çâîð. íàïð.: âóë. Âàñèëüê³âñüêà) – Ê³ëüöåâà äîðîãà – ïðîñï. Ïàëëàä³íà – áóëüâ. Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî – âóë. Àê.

ªôðåìîâà – ñò. ì. «Àêàäåìì³ñòå÷êî»
6 çâè÷àéíèé 14 ùîäåííî

56Å 4 åêñïðåñíèé 20 ó ðîáî÷³ äí³

18

63 Âóë. Ìàðøàëà Æóêîâà (â³ä ïåðåõðåñòÿ ç âóë. Âîëêîâà) – ïðîñï. Ë³ñîâèé – âóë. Ì³ëþòåíêà – âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà – âóë. Áðàòèñëàâñüêà – ñò. ì. «×åðí³ã³âñüêà» – âóë.
Õîòêåâè÷à – ïðîñï. Þ. Ãàãàð³íà – Äàðíèöüêà ïëîùà (ó çâîð. íàïð.: âóë. Ñåðã³ºíêà – âóë. Ñîñþðè) – Õàðê³âñüêå øîññå – âóë. Òåïëîâîçíà – Äàðíèöüêå øîñå (â çâîð.
íàïð.: âóë. Ïðèâîêçàëüíà – Õàðê³âñüêå øîñå) – âóë. Ïðèâîêçàëüíà – âóë. Áîðèñï³ëüñüêà – âóë. Ñòàðîáîðèñï³ëüñüêà – âóë. Ìèêîëè Õâèëüîâîãî – ñò. ì. «×åðâîíèé
õóò³ð»

8 çâè÷àéíèé 14 ùîäåííî

63Å 6 åêñïðåñíèé 17 ó ðîáî÷³ äí³

19
69 Ïàëàö Ñïîðòó – âóë. Åñïëàíàäíà – âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî (ó çâîð. íàïð.: âóë. Æèëÿíñüêà – âóë. Ø. Ðóñòàâåë³) – âóë. Ë. Òîëñòîãî – âóë. Â. Ëèïê³âñüêîãî – Ñîëîì'ÿíñüêà

ïëîùà – Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïðîñï.– Ñåâàñòîïîëüñüêà ïëîùà – áóëüâ. ×îêîëîâñüêèé – âóë. Ãåòüìàíà – âóë. Áîðùàã³âñüêà – ïðîñï. Êîìàðîâà – ïðîñï. Êóðáàñà – âóë.
Êîðîëüîâà – âóë. Ñ³ì'¿ Ñîñí³íèõ – âóë. Çîä÷èõ (ó çâîð. íàïð.: áóëüâ. Êîëüöîâà) – âóë. Ëèòâèíåíêî-Âîëüãåìóò

12 çâè÷àéíèé 10 ùîäåííî

69Å 10 åêñïðåñíèé 11 ó ðîáî÷³ äí³

20
72 Ñò. ì. «Êîíòðàêòîâà ïëîùà» – Âåðõí³é Âàë – âóë. Ìåæèã³ðñüêà – (ó çâîð. íàïð.: âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà) – âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà – âóë. Ñêëÿðåíêà – âóë. Ñèðåöüêà –

âóë. Êèðèë³âñüêà – âóë. Âèøãîðîäñüêà – âóë. Îñèïîâñüêîãî (ó çâîð. íàïð.: âóë. Çàïàäèíñüêà) – âóë. Ìåæîâà (ó çâîð. íàïð.: âóë.Ñâ³òëèöüêîãî) – âóë. ×åðâîíîï³ëüñüêà (ó
çâîð. íàïð.: ïðîñï. Ñâîáîäè) – âóë. Ñâ³òëèöüêîãî – ïðîñï. Ñâîáîäè (äî ïðîñï. Ãîíãàäçå)

5 çâè÷àéíèé 17 ùîäåííî

72Å 4 åêñïðåñíèé 20 ó ðîáî÷³ äí³



ÐÅÊËÀÌÀ
9 ëèñòîïàäà 2016 ð.
¹121(4891)

14

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÎÃÎËÎØÅÍÍß 
ÏÐÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑ²Â Ç ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈÐ²Â ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒÀÕ ÇÀÃÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß Ì. ÊÈªÂÀ

Çà äîðó÷åííÿì Îðãàí³çàòîðà – Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðîáî÷èé îðãàí
êîíêóðñíîãî êîì³òåòó ç âèçíà÷åííÿ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â ó ì. Êèºâ³ – Êîìóíàëüíà ñëóæáà ïåðåâåçåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿), â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò», Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ 1081, çàïðîøóº þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ
îñ³á âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ ç âèçíà÷åííÿ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â íà àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà.

Äî óâàãè ïåðåâ³çíèê³â!

Äëÿ îäåðæàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îá'ºêòè êîíêóðñó, îäåðæàííÿ áëàíê³â äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, ïîäàííÿ
äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, çâåðòàòèñü äî Êîìóíàëüíî¿ ñëóæáè ïåðåâåçåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (ÊÌÄÀ), çà àäðåñîþ: 04119, ì. Êè¿â, âóë. Ñ³ì`¿ Õîõëîâèõ 7/9, ïîâåðõ 3.Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó: (044) 483 – 04 – 69, e-mail: ksp2007@ukr.net Ðåæèì ðîáîòè: ïí.– ÷ò. ç 8:30 ãîä. äî 17:00 ãîä., ïò. ç 8:30 ãîä.
äî 16:00 ãîä.

Áëàíêè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ìîæíà îäåðæàòè – äî 24.11.2016 äî 13 ãîäèíè 00 õâèëèí âêëþ÷íî.
Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñàõ – 24.11.2016 äî 15 ãîäèíè 00 õâèëèí âêëþ÷íî.
Äîêóìåíòè òà çàÿâà äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ îêðåìî íà êîæíèé îá'ºêò êîíêóðñó.

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ ó çàêðèòîìó êîíâåðò³ ç ïîçíà÷êîþ ¹ 1 òà çàÿâà ó çàêðèòîìó êîíâåðò³ ç ïîçíà÷êîþ ¹ 2. Íà
êîíâåðòàõ ç ïîçíà÷êàìè «¹1» òà «¹2» çàçíà÷àºòüñÿ äàòà ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó–«äëÿ ðîçãëÿäó íà çàñ³äàíí³ êîíêóðñíîãî
êîì³òåòó «12» ãðóäíÿ 2016 ð.» òà íàéìåíóâàííÿ ïåðåâ³çíèêà-ïðåòåíäåíòà, ÿêèé ïîäàº äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³.

Çàñ³äàííÿ êîíêóðñíîãî êîì³òåòó â³äáóäåòüñÿ «12» ãðóäíÿ 2016 ðîêó.Ïî÷àòîê ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ êîíêóðñíîãî êîì³òåòó
î 14 ãîä. 00 õâ. ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâîäèòüñÿ ç 09 ãîä. 00 õâèëèí;

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ êîíêóðñíîãî êîì³òåòó: ì. Êè¿â, âóë. Ñ³ì`¿ Õîõëîâèõ 7/9, ïîâåðõ 4, àêòîâèé çàë.
Ðîçì³ð ïëàòè çà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ñòàíîâèòü 5100,00 ãðí. çà îäèí îá'ºêò êîíêóðñó.
Âñ³ îñîáè,ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðåñè ïåðåâ³çíèêà-ïðåòåíäåíòà íà êîíêóðñ³ (êð³ì êåð³âíèêà) ïîâèíí³ ìàòè ç ñîáîþ îôîðìëåíó

íàëåæíèì ÷èíîì äîâ³ðåí³ñòü, íàäàíó ïåðåâ³çíèêîì-ïðåòåíäåíòîì.

Äîäàòîê ¹ 2
Äî Íàêàçó ¹ 59 â³ä «04» ëèñòîïàäà 2016 ðîêó

Îáîâ'ÿçêîâ³ óìîâè êîíêóðñ³â:

Âèìîãè äî ñòðóêòóðè ïàðêó àâòîáóñ³â, ùî ïðàöþâàòèìóòü íà ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà

1. Âèçíà÷åíà îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ  îá´ðóíòîâàíà ñòðóêòóðà ïàðêó àâòîáóñ³â, ùî ïðàöþâàòèìóòü íà ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, çà ïàñàæèðîì³ñòê³ñòþ, êëàñîì, òåõí³÷íèìè òà
åêîëîã³÷íèìè ïîêàçíèêàìè, à ñàìå: äëÿ çä³éñíåííÿ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â íà ì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ó ì. Êèºâ³, äîïóñêàþòüñÿ àâòîáóñè (ó òîìó ÷èñë³ ³ åëåêòðîáóñè):

1.1.çàðåºñòðîâàí³ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà;
1.2.ÿê³ ïåðåáóâàþòü â íàëåæíîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³;
1.3.êëàñó «À» àáî «²»:
- îáëàäíàí³ äâèãóíàìè, ùî â³äïîâ³äàþòü íîðìàì åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè íå íèæ÷å «ªÂÐÎ-2»;
- îáëàäíàí³ íå ìåíøå, í³æ äâîìà âõîäàìè/âèõîäàìè äëÿ ïàñàæèð³â ç àâòîìàòè÷íèì â³äêðèâàííÿì äâåðåé

2. Çã³äíî ç ï. 10 Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03.12.2008 ¹ 1081 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ» âñòàíîâëþºòüñÿ âèìîãà ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè íà îá'ºêò³ êîíêóðñó, ùî âêëþ÷àº ì³ñüê³ àâòîáóñí³ ìàðøðóòè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ,
íå ìåíø ÿê îäíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, ïðèñòîñîâàíîãî äëÿ ïåðåâåçåííÿ îñ³á ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè.

3. Äåðæàâí³ ñîö³àëüí³ íîðìàòèâè ó ñôåð³ òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, à ñàìå: îêðåìî âèçíà÷åí³ äëÿ êîæíîãî ìàðøðóòó ê³ëüê³ñòü àâòîáóñ³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåíü, ðåæèì ðóõó, îñîáëèâîñò³ ïåð³îäè÷íîñò³
âèêîíàííÿ  ïåðåâåçåíü (ñåçîííèé, ó ïåâí³ äí³ òèæíÿ, ùîäåííèé òîùî).

Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñ³â:

Â³äïîâ³äíî äî ï.10 Ïîðÿäêó òà ñò.44 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò» Îðãàí³çàòîð çàòâåðäèâ Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñó, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ïåðåâ³çíèê-ïðåòåíäåíò çîáîâ'ÿçàíèé: 
1. Âñòàíîâèòè GPS-ñèñòåìè íà àâòîáóñè, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ ðîáîòè íà ìàðøðóòàõ, ùî º îá'ºêòàìè êîíêóðñó, òà ï³äêëþ÷èòè ¿õ äî ªäèíîãî äèñïåò÷åðñüêîãî öåíòðó êîíòðîëþ çà ðîáîòîþ àâòîòðàíñïîðòó ³ çáîðó ³íôîðìàö³¿  ì. Êèºâà,

óïðîäîâæ 2-õ ì³ñÿö³â ç äàòè, ÿêà áóäå âèçíà÷åíà íàêàçîì Îðãàí³çàòîðà.
2. Âñòàíîâèòè àâòîìàòèçîâàí³ ñèñòåìè áåçãîò³âêîâî¿ îïëàòè ïðî¿çäó íà àâòîáóñè, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ ðîáîòè íà ìàðøðóòàõ, ùî º îá'ºêòàìè êîíêóðñó, óïðîäîâæ 6 ì³ñÿö³â ç äàòè, ÿêà áóäå âèçíà÷åíà íàêàçîì Îðãàí³çàòîðà.
3. Çàáåçïå÷èòè âîä³¿â îäíîòèïíèì ôîðìåíèì îäÿãîì óïðîäîâæ òðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè óêëàäàííÿ ç Îðãàí³çàòîðîì Äîãîâîðó ïðî îðãàí³çàö³þ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â íà ì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà.
Ïåðåâ³çíèê-ïðåòåíäåíò çîáîâ'ÿçàíèé íàäàòè ï³äòâåðäæåííÿ ìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ Äîäàòêîâèõ óìîâ êîíêóðñó (ïèñüìîâå çîáîâ'ÿçàííÿ äîâ³ëüíî¿ ôîðìè ).

¹
Îá'ºêòó

¹
ìàðøðóòó Øëÿõ ñë³äóâàííÿ ìàðøðóòó

Ê³ëüê³ñòü
àâòîáóñ³â äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ
ïåðåâåçåíü

Ðåæèì ðóõó
²íòåðâàë

ðóõó
(õâèëèí)

Ïåð³îäè÷í³ñòü
âèêîíàííÿ
ïåðåâåçåíü

1 12

âóë. ²çþìñüêà – âóë. Ãð³í÷åíêà – âóë. ²çþìñüêà – âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêà – âóë. Ìîíòàæíèê³â – âóë. Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî – âóë. Íàä'ÿðíà – âóë. Ìèêîëè Àìîñîâà (ðîçâîðîò
íàâïðîòè Òóá³íñòèòóòó) – âóë. Ìèêîëè Àìîñîâà – âóë. Êë³í³÷íà – âóë. Íàðîäíà – âóë. Óí³âåðñèòåòñüêà – âóë. Ïðåîáðàæåíñüêà – âóë. Îëåêñ³¿âñüêà – âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà –
âóë. Ìåõàí³çàòîð³â – âóë. Êóäðÿøîâà – âóë. Ïîëçóíîâà – çàë. âîêçàë «Ï³âäåííèé» – âóë. Ãåîðã³ÿ Ê³ðïè – âóë. Êóäðÿøîâà – âóë. Ìåõàí³çàòîð³â – âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà – âóë.
Ìèêîëè Àìîñîâà (ðîçâîðîò íàâïðîòè Òóá³íñòèòóòó) – âóë. Êë³í³÷íà – âóë. ßñëèíñüêà – âóë. Íàä'ÿðíà – âóë. Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî – âóë. Ìîíòàæíèê³â – âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêà
– âóë. ²çþìñüêà – ïðîâ. Ðóñëàíà Ëóæåâñüêîãî – âóë. Ãð³í÷åíêà – âóë. ²çþìñüêà

4 çâè÷àéíèé 18 ùîäåííî

2 5
Âóë. ²çþìñüêà – âóë. Ãð³í÷åíêà – âóë. ²çþìñüêà – âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêà – âóë. Ãð³í÷åíêà – âóë. Áàéêîâà – âóë. Ìàëåâè÷à – âóë. Âîëîäèìèðî-Ëèá³äñüêà – âóë. Âåëèêà
Âàñèëüê³âñüêà – âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî – âóë. Ïåòëþðè – çàë. âîêçàë «Öåíòðàëüíèé» – âóë. Ñ. Ïåòëþðè – âóë. Æèëÿíñüêà – âóë. Àíòîíîâè÷à – âóë. Âîëîäèìèðî-Ëèá³äñüêà
– âóë. Ìàëåâè÷à – âóë. Áàéêîâà – âóë. Ãð³í÷åíêà – âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêà – âóë. ²çþìñüêà – ïðîâ. Ðóñëàíà Ëóæåâüêîãî – âóë. Ãð³í÷åíêà – âóë. ²çþìñüêà

2 çâè÷àéíèé 30 ùîäåííî

3 6

Âóë. Ñîñþðè – ïðîñï. Þ. Ãàãàð³íà – áóëüâ. Âåðõîâíè¿ Ðàäè – âóë. Õîòêåâè÷à- ïëîùà Íîâîðîñ³éñüêà – âóë. Áðàòèñëàâñüêà – âóë. Äðàéçåðà – âóë. Áàëüçàêà (ïàðíà
ñòîðîíà) – âóë. Ãðàäèíñüêà – âóë. Ðàäóíñüêà – âóë. Ìèëîñëàâñüêà – âóë. Ðàäîñèíñüêà – âóë. Ê. Ìàðêñà – âóë. Ã³éîìà äå Áîïëàíà – Ñâÿòî-Òðî¿öüêèé Õðàì (ñ.Òðîºùèíà) –
âóë. Ã³éîìà äå Áîïëàíà – âóë. Ê. Ìàðêñà – âóë. Ðàäîñèíñüêà – âóë. Ìèëîñëàâñüêà – âóë. Ðàäóíñüêà – âóë. Ãðàäèíñüêà – âóë. Áàëüçàêà (ïàðíà ñòîðîíà) – âóë. Äðàéçåðà –
âóë. Áðàòèñëàâñüêà – Íîâîðîñ³éñüêà ïëîùà – âóë. Õîòêåâè÷à – ïðîñï. Þ. Ãàãàð³íà – âóë. Ñîñþðè

2 çâè÷àéíèé 50 ùîäåííî

4 19 ñò. ì. «Âàñèëüê³âñüêà» – âóë. Âàñèëüê³âñüêà – âóë. Àìóðñüêà – âóë. Ñóìñüêà – âóë. Êàéñàðîâà – âóë. Îõòèðñüêà – âóë. Êàìåíÿð³â – âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêà – âóë. ²çþìñüêà –
ïðîâ. Ðóñëàíà Ëóæåâñüêîãî – âóë. Ãð³í÷åíêà – âóë. ²çþìñüêà 1 çâè÷àéíèé 40 ùîäåííî

21
73 Ñò. ì. «Ãåðî¿â Äí³ïðà» – ïðîñï. Îáîëîíñüêèé – ñò. ì. «Ì³íñüêà» – ïðîñï. Îáîëîíñüêèé – ñò. ì. «Îáîëîíü» – âóë. Ìàëèíîâñüêîãî – ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà – ïðîñï.

Ñòåïàíà Áàíäåðè – ïðîñï. Âàòóò³íà – âóë. Áàëüçàêà (ïàðíà ñòîðîíà) – ø/ï âóë. Ãðàäèíñüêà – âóë. Ðàäóíñüêà (äî âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿) (â çâîð. íàïð.: âóë. Ðàäóíñüêà – âóë.
Ãðàäèíñüêà – âóë. Áàëüçàêà (íåïàðíà ñòîðîíà) – ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà ³ äàë³ çà ñõåìîþ)

8 çâè÷àéíèé 12 ùîäåííî

73Å 4 åêñïðåñíèé 19 ó ðîáî÷³ äí³

22 78

Ñò. ì. «Âàñèëüê³âñüêà» – âóë. Âàñèëüê³âñüêà – âóë. Ëîìîíîñîâà – âóë. Êîìïîçèòîðà Ìåéòóñà – âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà – âóë. Ñåðã³ÿ Êîëîñà – âóë. Ãåðî¿â â³éíè – âóë.
Ïîâ³òðîôëîòñüêà – âóë. Øåâ÷åíêà – âóë. Îòöÿ À. Æóðàêîâñüêîãî – Ê³ëüöåâà äîðîãà – Íîâà äîðîãà – ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé – âóë. Â³ííèöüêà – âóë. Íàðîäíîãî
îïîë÷åííÿ – ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé – âóë. Þë³óñà Ôó÷èêà – âóë. Óìàíñüêà – áóëüâ. ×îêîë³âñüêèé – Ñåâàñòîïîëüñüêà ïëîùà – ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé – Íîâà
äîðîãà – Ê³ëüöåâà äîðîãà – ðîçâîðîò íàïðîòè âóë. Ñåðã³ÿ Êîëîñà (ñ. Æóëÿíè) – âóë. Îòöÿ À. Æóðàêîâñüêîãî – âóë. Øåâ÷åíêà – âóë. Ïîâ³òðîôëîòñüêà – âóë. Ãåðî¿â â³éíè
– âóë. Ñåðã³ÿ Êîëîñà – âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà – âóë. Êîìïîçèòîðà Ìåéòóñà – âóë. Ëîìîíîñîâà – âóë. Âàñèëüê³âñüêà – âóë. Àìóðñüêà – âóë. Êîçàöüêà – âóë. Âàñèëÿ
Æóêîâñüêîãî – âóë. Âàñèëüê³âñüêà – ñò. ì. «Âàñèëüê³âñüêà»

4 çâè÷àéíèé 30 ó ðîáî÷³ äí³

23
90 ²íòåðíàö³îíàëüíà ïëîùà – âóë. Ñòåöåíêà – âóë. Òóïîëºâà – ïðîñï. Ïåðåìîãè – âóë. Ñâÿòîøèíñüêà – âóë. Æìåðèíñüêà – âóë. Ãåðî¿â Êîñìîñó – âóë. ßêóáà Êîëàñà – âóë.

Ãíàòà Þðè – âóë. Â. Ïîêîòèëà (â çâîð. íàïð.: ïðîñï. Êóðáàñà) – áóëüâ. Êîëüöîâà – âóë. Ñèìèðåíêà (â çâîð. íàïð.: Ê³ëüöåâà äîðîãà – âóë. Çîä÷èõ – âóë. Ëèòâèíåíêî-
Âîëüãåìóò) – âóë. Ãðèãîðîâè÷à-Áàðñüêîãî

5 çâè÷àéíèé 19 ùîäåííî

90Å 4 åêñïðåñíèé 21 ó ðîáî÷³ äí³

24
99

Ñò. ì. «Ì³íñüêà» – âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà – âóë. Çî¿ Ãàéäàé – âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà – âóë. Ïîëÿðíà – ïðîñï. Ðîêîññîâñüêîãî – âóë. Êîíäðàòþêà – Ì³íñüêèé ïðîñï.
10 çâè÷àéíèé 5 ùîäåííî

99Å 5 åêñïðåñíèé 7 ùîäåííî

25 100
Âóë. Ñîøåíêà – âóë. Ïîëÿðíà – âóë. Áîãàòèðñüêà (ó çâîð. íàïð.: ðîçâîðîò íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà) – âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà – âóë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî – ïðîñï.
Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäó – ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè – Ìîñêîâñüêèé ì³ñò – ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà – áóëüâ. Ïåðîâà – âóë. Êèáàëü÷è÷à (â çâîð. íàïð.: âóë Êèáàëü÷è÷à – âóë.
Êóðíàòîâñüêîãî – âóë. Ìèêèòåíêà – áóëüâ. Ïåðîâà) – ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà – âóë. Ò. Äðàéçåðà – âóë. Ì. Çàêðåâñüêîãî – âóë. Î. Ñàáóðîâà – âóë. Ïóõ³âñüêà – ÀÏ ¹ 6

2 çâè÷àéíèé 60 ùîäåííî

26
101 âóë. Ìèëîñëàâñüêà (â³ä âóëèö³ Ðàäóíñüêî¿) – âóë. Çàêðåâñüêîãî – ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî – ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà – Ìîñêîâñüêèé ì³ñò – ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè – âóë.

Áîãàòèðñüêà – Îáîëîíñüêèé ïðîñï.– ñò. ì. «Ïåòð³âêà» (â çâîð. íàïð. Îáîëîíñüêèé ïðîñï.– ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè ³ äàë³ çà ñõåìîþ)
10 çâè÷àéíèé 7 ùîäåííî

101Å 6 åêñïðåñíèé 9 ó ðîáî÷³ äí³

27
102 Ê³íîòåàòð «Áðàòèñëàâà» – âóë. Î. Àðõèïåíêà – âóë. Éîðäàíñüêà (â çâîð. íàïð.: ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà) – âóë. Ìàëèíîâñüêîãî – âóë. Òèìîøåíêà – âóë. Ëóãîâà – âóë.

²âàøêåâè÷à – ïðîñï. «Ïðàâäè» – ïðîñï. Ã. Ãîíãàäçå – ïðîñï. Ñâîáîäè (äî âóë. Ñâ³òëèöüêîãî) – æ/ì Âèíîãðàäàð

12 çâè÷àéíèé 7 ùîäåííî

102Å 6 åêñïðåñíèé 12 ó ðîáî÷³ äí³

28
108 Âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî – âóë. ªâãåíà Ñâåðñòþêà – âóë. Îê³ïíî¿ – Ðóñàí³âñüêà Íàáåðåæíà – Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæíà – ïðîñï. Òè÷èíè – âóë. Øóìñüêîãî

– âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà – Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæíà – âóë. Ïðè÷àëüíà – âóë. Êëåìàíñüêà – âóë. Ñîðòóâàëüíà – âóë. Çäîëáóí³âñüêà – ïðîñï. Ãðèãîðåíêà – âóë. Àõìàòîâî¿ –
âóë. Òðîñòÿíåöüêà – âóë. Âåðáèöüêîãî – âóë. Äåêàáðèñò³â – ñò. ì. «Õàðê³âñüêà» (ó çâîð. íàïð.: â³ä ñò. ì. «Õàðê³âñüêà» äî âóë. Çäîëáóí³âñüêî¿ çà çàçíà÷åíîþ ñõåìîþ, äàë³
– âóë. Çäîëáóí³âñüêà – Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæíà – âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà – äàë³ çà ä³þ÷îþ ñõåìîþ).

4 çâè÷àéíèé 25 ùîäåííî

108Å 3 åêñïðåñíèé 28 ó ðîáî÷³ äí³

29

114 Âóë. Ìèëîñëàâñüêà (â³ä âóë. Ðàäóíñüêî¿) – ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî – ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà – ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè – âóë. Íàáåðåæíî-Ðèáàëüñüêà – âóë. Íàáåðåæíî-
Õðåùàòèöüêà – âóë. ²ëë³íñüêà – âóë. Ïî÷àéíèíñüêà – âóë. Ã. Ñêîâîðîäè – Êîíòðàêòîâà ïëîùà – âóë. Ï. Ñàãàéäà÷íîãî (ó âèõ³äí³ äí³: âóë. ²ëë³íñüêà – âóë. Áðàòñüêà – âóë.
Àíäð³¿âñüêà – âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà – Áîðè÷³â óçâ³ç) – Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç – âóë. Õðåùàòèê (ó âèõ³äí³ äí³: âóë. Ìèõàéë³âñüêà – âóë. Âåëèêà Æèòîìèðñüêà 
(â çâîð. íàïð.: Âîëîäèìèðñüêèé ïðî¿çä) – âóë. Âîëîäèìèðñüêà – âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî – âóë. Õðåùàòèê) – áóëüâ. Ò. Øåâ÷åíêà – âóë. Ñ. Ïåòëþðè – çàë. âîêçàë
«Öåíòðàëüíèé» – âóë. Ñ. Ïåòëþðè – áóëüâ. Ò. Øåâ÷åíêà – âóë. Õðåùàòèê – Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç – Áîðè÷³â óçâ³ç – âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà ³ äàë³ çà ñõåìîþ.

10 çâè÷àéíèé 13 ùîäåííî

114Å 5 åêñïðåñíèé 15 ó ðîáî÷³ äí³

30
115 Êîíòðàêòîâà ïëîùà – âóë. Ï. Ñàãàéäà÷íîãî (ó âèõ³äí³ äí³: âóë. ²ëë³íñüêà – âóë. Áðàòñüêà) – âóë. Àíäð³¿âñüêà – âóë. Íàáåðåæíî – Õðåùàòèöüêà (ó çâîð. íàïð.: âóë.

Íàáåðåæíî – Õðåùàòèöüêà – âóë. Ñïàñüêà – âóë. Âîëîñüêà – âóë. Ã. Ñêîâîðîäè) – Íàáåðåæíå øîñå – ì³ñò ³ì. Ïàòîíà – ïðîñï. Âîçç'ºäíàííÿ – Õàðê³âñüêå øîñå- âóë.
Òåïëîâîçíà – Äàðíèöüêå øîñå – âóë. Ïðèâîêçàëüíà – çàë. âîêçàë «Äàðíèöÿ» (ó çâîð. íàïð.: âóë. Ïðèâîêçàëüíà – âóë. Áîðèñï³ëüñüêà – âóë. Ñàíàòîðíà – âóë. Çàñëîíîâà
– âóë. ßëòèíñüêà – âóë. Ïðèâîêçàëüíà – Õàðê³âñüêå øîñå ³ äàë³ çà ñõåìîþ)

4 çâè÷àéíèé 22 ùîäåííî

115Å 2 åêñïðåñíèé 40 ó ðîáî÷³ äí³

31 118
ñò. ì. «×åðí³ã³âñüêà» – âóë. Õîòêåâè÷à – ïðîñï. Þ. Ãàãàð³íà – Äàðíèöüêà ïëîùà – ïðîñï. Âîçç'ºäíàííÿ – ì³ñò ³ì. Ïàòîíà – áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â – áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè
– âóë. Áàñåéíà – Áåññàðàáñüêà ïëîùà – áóëüâ. Ò. Øåâ÷åíêà – ïëîùà Ïåðåìîãè – ïðîñï. Ïåðåìîãè – Ïîâ³òðîôëîòñüêèé øëÿõîïð.– âóë. Áîðùàã³âñüêà – ïðîâ.
Ïîë³òåõí³÷íèé (ó çâîð. íàïð.: ïðîñï. Ïåðåìîãè – ïëîùà Ïåðåìîãè) – ñò. ì. «Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò»

10 çâè÷àéíèé 12 ùîäåííî

32 119
Âóë. Þ. Ñìîëè÷à (â³ä âóë. ìàðøàëà ßêóáîâñüêîãî) – âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà – âóë. Ìèõàéëà Ìàêñèìîâè÷à – ïðîâ. Îõòèðñüêèé – âóë. Êàéñàðîâà – ïðîñï. Âàëåð³ÿ
Ëîáàíîâñüêîãî – Ñåâàñòîïîëüñüêà ïëîùà – ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé – âóë. Â. ×îðíîâîëà – Ãëèáî÷èöüêèé ïðî¿çä – âóë. Ãëèáî÷èöüêà – âóë. Âåðõí³é Âàë (â çâîð. íàïð.:
âóë. Íèæí³é Âàë) – âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà – Êîíòðàêòîâà ïëîøà (â çâîð. íàïð.: âóë. Ìåæèã³ðñüêà – âóë. Íèæí³é Âàë ³ äàë³ çà ñõåìîþ)

8 çâè÷àéíèé 12 ùîäåííî

33 133
Çàë. âîêçàë «Öåíòðàëüíèé» – âóë. Ñ. Ïåòëþðè – âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî (â çâîð. íàïð.: âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà – âóë. Æèëÿíñüêà) – ïðîñï. Ïåðåìîãè – âóë. ×îðíîâîëà – âóë.
Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â – âóë. Ìåëüíèêîâà – âóë. Ùóñºâà – âóë. Ñòåöåíêà – âóë. Ñàðàòîâñüêà – âóë. Ñàëþòíà – âóë. Ä. Ùåðáàê³âñüêîãî – ²íòåðíàö³îíàëüíà ïëîùà – âóë.
Ìàðøàëà Ãðå÷êà – ïðîñï. Ïðàâäè – ïðîñï. Ñâîáîäè – ïðîñï. Ã. Ãîíãàäçå

2 Ìàðøðóòíå
òàêñ³ 40 Ç 22.00 ãîä. äî

06.00 ãîä.

34 136

Âóë. Êàäåòñüêèé Ãàé – âóë. ². Ïóëþÿ – âóë. Åðíñòà – âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ – Ñåâàñòîïîëüñüêà ïëîùà – Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïðîñï.– Ñîëîì'ÿíñüêà ïëîùà – âóë.
Â. Ëèïê³âñüêîãî – âóë. Ë. Òîëñòîãî – âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî (â çâîð. íàïð.: âóë. Æèëÿíñüêà) – âóë. Ñ. Ïåòëþðè – çàë. âîêçàë «Öåíòðàëüíèé» – âóë. Ñ. Ïåòëþðè – áóëüâ.
Ò. Øåâ÷åíêà – âóë. Âîëîäèìèðñüêà – âóë. Ë. Òîëñòîãî – âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà – âóë. Õðåùàòèê – ªâðîïåéñüêà ïëîùà – Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç – Áîðè÷³â óçâ³ç – (â
çâîð. íàïð.: âóë. ²ëë³íñüêà – âóë. Ïî÷àéíèíñüêà – âóë. Ã. Ñêîâîðîäè – Êîíòðàêòîâà ïëîùà – âóë. Ï. Ñàãàéäà÷íîãî) – âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà – âóë. Íàáåðåæíî-
Ðèáàëüñüêà – Ìîñêîâñüêèé ì³ñò (â çâîð. íàïð.: Ìîñêîâñüêèé ì³ñò – ïðîñï.. Ñ. Áàíäåðè – âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà) – ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà – ïðîñï.
Â. Ìàÿêîâñüêîãî – âóë. Ì. Öâåòàºâî¿ – âóë. Î. Áàëüçàêà – âóë. Ìèëîñëàâñüêà (äî âóë. Ðàäóíñüêî¿)

2 Ìàðøðóòíå
òàêñ³ 55 Ç 22.00 ãîä. äî

06.00 ãîä.

35 137
Çàë. âîêçàë «Öåíòðàëüíèé» – âóë. Ñ. Ïåòëþðè – âóë. Æèëÿíñüêà – âóë. Ø. Ðóñòàâåë³ (â çâîð. íàïð.: âóë. Åñïëàíàäíà – âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî) – áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè – âóë.
Ê³êâ³äçå – âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà – Ï³âäåííèé ì³ñò – ïðîñï. Ì. Áàæàíà – âóë. Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà – âóë. Êíÿæèé Çàòîí – ïðîñï. Ï. Ãðèãîðåíêà – âóë. À. Àõìàòîâî¿
– âóë. Òðîñòÿíåöüêà – âóë. Àðõ. Âåðáèöüêîãî – âóë. Äåêàáðèñò³â – ñò. ì. «Õàðê³âñüêà»

2 Ìàðøðóòíå
òàêñ³ 40 Ç 22.00 ãîä. äî

06.00 ãîä.



ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ-ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêòè îðåíäè

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â 2 ðîêè 364 äí³
2. Óìîâè êîíêóðñó:
ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé çà ñòàâêîþ çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó, àëå íå íèæ÷îþ í³æ îïóáë³êîâàíà â îãîëîøåíí³ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó; 
çîáîâ'ÿçàííÿ îðåíäàðÿ ùîäî:
• âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
• äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;
• âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;
• â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè òà êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó

âèòðàò ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ (ñóìà ÿêî¿ áóäå ïðîïîðö³éíî ðîçïîä³ëåíà ì³æ ïåðåìîæöÿìè ïî êîæíîìó îá'ºêòó) ïðîòÿãîì 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó óêëàäàííÿ
äîãîâîðó îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã
íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

• ñâîº÷àñíî çä³éñíþâàòè çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â êàï³òàëüíèé, ïîòî÷íèé òà ³íø³ âèäè ðåìîíòó îá'ºêòó. Öÿ óìîâà íå ðîçãëÿäàºòüñÿ, ÿê
äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ íåâ³ä'ºìíèõ ïîë³ïøåíü îá'ºêòà îðåíäè ³ íå òÿãíå çà ñîáîþ çîáîâ'ÿçàííÿ îðåíäîäàâöÿ ùîäî êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³ ïîë³ïøåíü.
Ðåìîíòí³ ðîáîòè çä³éñíþþòüñÿ âèêëþ÷íî çà ïîãîäæåííÿ ç áàëàíñîóòðèìóâà÷åì òà îðåíäîäàâöåì.

• óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè ùîäî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à çà êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè, íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òîùî;

• â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
• âèêîíàííÿ ïåâíèõ âèä³â ðåìîíòíèõ ðîá³ò;
• çáåðåæåííÿ (ñòâîðåííÿ íîâèõ) ðîáî÷èõ ì³ñöü:
• âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà:
• ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³.
3. Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà, îêðåìî ïî êîæíîìó îá'ºêòó îðåíäè, ïîäàº íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿

ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè, à ñàìå:
3.1. Îïèñ íèæ÷åçàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â.
3.2. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
3.3. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â çàâ³ðåíèõ çàÿâíèêîì;
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â.
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó ó÷àñíèêà êîíêóðñó, àáî íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü, âèäàíó ïðåäñòàâíèêó ô³çè÷íî¿
îñîáè:
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â.
- äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì êîï³þ çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè – ïëàòíèêà ºäèíîãî
ïîäàòêó.
3.4. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
3.5. Çîáîâ'ÿçàííÿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.
3.6. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòàìè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ¿õ ðåêâ³çèòè äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
3.7. Äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ â ï.ï. 3.1 – 3.5 ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì «Íà êîíêóðñ», ñêð³ïëåíîìó íà ì³ñö³ éîãî â³äêðèòòÿ

(ñêëåþâàííÿ) ï³äïèñîì òà ïå÷àòêîþ (ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³) ïðåòåíäåíòà, éîãî íàéìåíóâàííÿì òà çàçíà÷åííÿì îá'ºêòà îðåíäè.
4. Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, çàçíà÷åí³ â ï. Ç, ïîäàþòüñÿ ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì íå ï³çí³øå ê³íöåâîãî òåðì³íó ¿õ ïîäàííÿ:
- þðèäè÷íèìè îñîáàìè – äî â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ ä³ëîâîäñòâà Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â, âóë.

Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16);
- ô³çè÷íèìè îñîáàìè-ï³äïðèºìöÿìè – äî â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16).
Ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó äîïóñêàºòüñÿ çà óìîâè íàäõîäæåííÿ öèõ äîêóìåíò³â íå ï³çí³øå

ê³íöåâîãî òåðì³íó ¿õ ïîäàííÿ.
Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 24 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó
Äîêóìåíòè, ùî ïîäàí³ (íàä³éøëè) ï³ñëÿ ê³íöåâîãî ñòðîêó íàäàííÿ äîêóìåíò³â, çàëèøàþòüñÿ áåç ðîçãëÿäó.
5. Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îá'ºêò îðåíäè ïîäàºòüñÿ â îêðåìîìó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ â äåíü ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó ï³ñëÿ âêëþ÷åííÿ ïðåòåíäåíòà äî ñïèñêó ó÷àñíèê³â êîíêóðñó. Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè çàçíà÷åíèé îá'ºêò
îðåíäè, íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ «Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ».

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà – þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè-
ï³äïðèºìöÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî îá'ºêò îðåíäè, ïðîïîçèö³þ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü (áåç ÏÄÂ). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè,
çàçíà÷åíèé ó êîíêóðñí³é ïðîïîçèö³¿, íå ìîæå áóòè ìåíøèì çà ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà÷åíî¿ â îãîëîøåíí³ ïðî ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó.

6. Âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.
6.1. Ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âèçíà÷àº êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ. Çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ º â³äêðèòèì.
6.2. Ïåðåìîæöåì âèçíàºòüñÿ ó÷àñíèê, ÿêèé ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ ïðîïîçèö³é âñ³õ ó÷àñíèê³â êîíêóðñó, çàïðîïîíóâàâ íàéâèùèé ðîçì³ð îðåíäíî¿

ïëàòè çà ïåðøèé áàçîâèé ì³ñÿöü îðåíäè (áåç ÏÄÂ) ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðèíöèïó àóêö³îíó òà çîáîâ'ÿçàâñÿ âèêîíàòè ³íø³ óìîâè êîíêóðñó.
6.3. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ îäí³º¿ ïðîïîçèö³¿, ÿêà â³äïîâ³äàº óìîâàì êîíêóðñó, àóêö³îí ç âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè íå ïðîâîäèòüñÿ

³ ç òàêèì ïðåòåíäåíòîì óêëàäàºòüñÿ äîãîâ³ð îðåíäè çã³äíî ç íàäàíîþ íèì ïðîïîçèö³ºþ.
7. Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 30 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó î 15:00 ãîäèí³, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, 3 ïîâåðõ, êàá. 300.

ÐÅÊËÀÌÀ
9 ëèñòîïàäà 2016 ð.

¹121(4891)
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

¹ Äàí³ ïðî îá'ºêòè îðåíäè Ðåêâ³çèòè
(áàëàíñîóòðèìóâà÷à)
äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà
îðåíäè òà éîãî

ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

áåç ÏÄÂ

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí
áåç ÏÄÂ (ñòàíîâèòü
ïîäâ³éíó ñòàðòîâó

îðåíäíó ïëàòó)

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß 3 ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÎÁÎËÎÍÑÜÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ»

1 Îêðåìî ðîçòàøîâàíà
íåæèòëîâà áóä³âëÿ,

ïëîùåþ 31,2 êâ. ì çà
àäðåñîþ: 

âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 42-Ã

1. Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïåðóêàðåíü (êð³ì
òèõ, ùî çä³éñíþþòü ä³ÿëüí³ñòü ç³ çáîðó òà
ñîðòóâàííÿ âòîðèííî¿ ñèðîâèíè òà
ñêëîïîñóäó) àáî 
2. Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòó ç
ðåàë³çàö³¿ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (êð³ì àëêîãîëüíèõ
íàïî¿â, âì³ñò åòèëîâîãî ñïèðòó ÿêèõ
ïåðåâèùóº 8,5% îá'ºìíèõ îäèíèöü)

4723,12 94446,24 Êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî 
«Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî ôîíäó
Îáîëîíñüêîãî
ðàéîíó
ì. Êèºâà» (âóë.
Ï³âí³÷íà, 22, ì.Êè¿â,
04214) 
òåë.: 332-35-56) 
ð/ð 26006301006993 
â ÒÂÁÂ 
¹ 10026/0143 AT
«Îùàäáàíê» 
ó ì. Êèºâ³ 
ÌÔÎ 322669
ªÄÐÏÎÓ 39611267

2 Îêðåìî ðîçòàøîâàíà
íåæèòëîâà áóä³âëÿ,

ïëîùåþ 20,8 êâ. ì çà
àäðåñîþ: 

âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 42-Â

1. Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòó ç
ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó àáî
2. Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòó ç
ðåàë³çàö³¿ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (êð³ì àëêîãîëüíèõ
íàïî¿â, âì³ñò åòèëîâîãî ñïèðòó ÿêèõ
ïåðåâèùóº 8,5% îá'ºìíèõ îäèíèöü)

1464,66 2929,32

3 Îêðåìî ðîçòàøîâàíà
íåæèòëîâà áóä³âëÿ,

ïëîùåþ 31,2 êâ. ì çà
àäðåñîþ: 

âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,
29-Ä

1. Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïåðóêàðåíü (êð³ì
òèõ, ùî çä³éñíþþòü ä³ÿëüí³ñòü ç³ çáîðó òà
ñîðòóâàííÿ âòîðèííî¿ ñèðîâèíè òà
ñêëîïîñóäó) àáî 
2. Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòó ç
ðåàë³çàö³¿ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (êð³ì àëêîãîëüíèõ
íàïî¿â, âì³ñò åòèëîâîãî ñïèðòó ÿêèõ
ïåðåâèùóº 8,5% îá'ºìíèõ îäèíèöü)

4131,44 8262,88

Îãîëîøåííÿ 
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1» Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (âóë. ×îðíîáèëüñüêà,
5/7, òåë. 424-20-77).Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: âóë. Áóëàõîâñüêîãî, 26, 2 ïîâåðõ, ïëîùà
86,90 êâ. ì. Âàðò³ñòü – 1615300,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 13460,83
ãðí.Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ –ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ (ìåäè÷íà ëàáîðàòîð³ÿ).

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê – 4500715.

Îãîëîøåííÿ
Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé   ðàéîííèé  ñóä  Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³   ïîâ³äîìëÿº Ñàâ÷åíêà Ïàâëà ²âàíîâè÷à, ²âàíîâà

Ñåðã³ÿ Áîðèñîâè÷à ïðî òå, ùî öèâ³ëüíà ñïðàâà ¹ 369/6377/ 16-ö (ïðîâàäæåííÿ ¹ 2/369/2981/16) çà ïîçîâîì
Ñ³ìîíîâî¿ Òàìàðè Ëàìñ³âíè äî Ñàâ÷åíêà Ïàâëà ²âàíîâè÷à, ²âàíîâà Ñåðã³ÿ Áîðèñîâè÷à ïðî óñóíåííÿ ïåðåøêîä
ó êîðèñòóâàíí³ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,ïðèçíà÷åíà äî ñëóõàííÿ íà 24 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó î 09.40 â ïðèì³ùåíí³
Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìåëüíè÷åíêà, 1.

Ñóääÿ Ë.Ì. Êîâàëü÷óê

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó ¹ 14 ïî 
âóë. Ë. Ãàâðî, 9-À â ì. Êèºâ³, ñåð³ÿ ÊÊÂ ¹ 22562 â³ä 20 ñåðïíÿ 1998ð.
âèäàíå íà ï³äñòàâ³ Íàêàçó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
(¹ 433-Ñ â³ä 03 ñåðïíÿ 1998 ð.) íà ³ì'ÿ Ðàºâñüêîãî Ìèêîëè Ãðèãîðîâè÷à
ââàæàòè íåä³éñíèì

ÒÎÂ "²ÍÂÅÑÒÑÅÐÂ²Ñ" ïëàíóº âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ðåñòàâðàö³¿ òà ðåàá³ë³òàö³¿

ç ïðèñòîñóâàííÿì ï³ä àäì³í³ñòðàòèâíèé áóäèíîê ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïî âóëèö³

Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî, 19. Ïðîñèìî âèáà÷åííÿ çà òèì÷àñîâ³ íåçðó÷íîñò³.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ,êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 346416 íà ³ì’ÿ Êóïíåâè÷à
Îëåêñàíäðà Âîëîäèìèðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ïåðåäïëàòí³ ö³íè
íà ì³ñÿöü ..................................................................................40 ãðí. 90 êîï.
íà 3 ì³ñÿö³ ..............................................................................122 ãðí. 70 êîï.
íà 6 ì³ñÿö³â ............................................................................245 ãðí. 40 êîï.
íà 12 ì³ñÿö³â ..........................................................................490 ãðí. 80 êîï.

²ÍÄÅÊÑ ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ (ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

Î ô î ð ì ë å í í ÿ  ï ð î â î ä è ò ü ñ ÿ  â  ð å ä à ê ö ³ ¿

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü 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 íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, 

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ 

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì
Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà çà

1 êâ. ì ó ãðí 

Ðîçì³ð
îðåíäíî¿

ïëàòè, 
ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À, 292-03-98)

1 1 ïîâåðõ
âóë. Ðàéäóæíà,

51
ÄÍÇ ¹ 772

48,30

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêèõ òà áëàãîä³éíèõ
îðãàí³çàö³é, ÿê³ çä³éñíþþòü áåçêîøòîâíó
ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó,
ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé
ç âàäàìè ðîçâèòêó, ³íâàë³ä³â.

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.04.2016

7% 100,54 4856,25
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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 50824

9 ëèñòîïàäà 2016 ð.

¹121(4891)
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ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÎ

×îìó ªâðîïà 
ëîÿëüíà ³ ïîáëàæëèâà 
äî îë³ãàðõ³â-âò³êà÷³â?

ÌÀÞ×È êðèì³íàëüíèé øëåéô íà
áàòüê³âùèí³, êàçàõñòàíñüêèé áàí-
ê³ð Ìóõòàð Àáëÿçîâ êîìôîðòíî
îáëàøòóâàâñÿ â Ëîíäîí³, äå áà÷èâ
ïåðñïåêòèâó áåçá³äíîãî é áåçõìàð-
íîãî æèòòÿ. Â³í ñïîä³âàâñÿ äîæè-
âàòè ñâ³é â³ê ó ñïîê³éí³é îáñòà-
íîâö³ àíãë³éñüêèõ òðàäèö³é, íå-
çâàæàþ÷è íà òå, ùî íà áàòüê³âùè-
í³ éîìó âèñóíóëè çâèíóâà÷åííÿ â
ïðèñâîºíí³ ìàéæå 6 ìëðä äîë. ÑØÀ
ç ÁÒÀ-Áàíêó, ÿêèì â³í êåðóâàâ â
Ðîñ³¿ òà Óêðà¿í³, à òàêîæ â ìàõ³íà-
ö³ÿõ, ðîçêðàäàíí³ ³ â³äìèâàíí³ ãðî-
øåé.

Ñòàòóñ ïîë³òè÷íîãî á³æåíöÿ
Ìóõòàð Àáëÿçîâ îòðèìàâ íà ïî-
÷àòêó 2011 ðîêó, ÿêðàç ÷åðåç äâà
ðîêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïåðåáðàâñÿ äî
Ëîíäîíà ï³ñëÿ íàö³îíàë³çàö³¿ ÁÒÀ-
Áàíêó. Öåé ñòàòóñ, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ,
ïîòð³áåí áóâ Àáëÿçîâó íå ñò³ëüêè
äëÿ áåçïåêè â³ä ïåðåñë³äóâàííÿ
Àñòàíè, ñê³ëüêè ãàðàíò³ºþ â³ä ïî-
âåðíåííÿ éîãî â Ðîñ³þ, äå â³í áóâ
çààðåøòîâàíèé ùå â 2010 ðîö³.
Ïðè÷îìó çààðåøòîâàíèé çàî÷íî.

Àëå ñòàíîâèùå çì³íèëîñÿ, êî-
ëè â Ëîíäîí³ ç’ÿñóâàëè, ùî Àáëÿ-
çîâ íå âèêîíàâ çîáîâ’ÿçàííÿ ç ðîç-
êðèòòÿ âñ³õ àêòèâ³â ³ ïåðåäà÷³ ¿õ
ï³ä çîâí³øíº ïðàâë³ííÿ. ², ÿê ãî-

äèòüñÿ, Âåðõîâíèé ñóä Ëîíäîíà
âñå-òàêè âèçíàâ Àáëÿçîâà âèííèì
ó íàäàíí³ íåïðàâäèâèõ ñâ³ä÷åíü,
çàñóäèâøè éîãî äî 22-õ ì³ñÿö³â
óâ’ÿçíåííÿ. Êð³ì íüîãî, íà ò³é æå
ï³äñòàâ³, íà 18 ì³ñÿö³â áóâ çàñó-
äæåíèé éîãî ðîäè÷ — Ñèðèì Øà-
ëàáàºâ, ÿêèé áóâ áåçïîñåðåäíüî
îá³çíàíèé ç³ ñïðàâàìè Àáëÿçîâà ³
çàéìàâñÿ ïðèõîâàíèìè àêòèâàìè
åêñ-áàíê³ðà. Ï³çí³øå Àáëÿçîâà çà-
òðèìàëè ó Ôðàíö³¿, à éîãî ðîäè÷à
Øàëàáàºâà âçÿëè ï³ä âàðòó â Ëèò-
â³. Ö³êàâî, ùî îáèäâà êàçàõñòàíö³
áóëè îãîëîøåí³ â ì³æíàðîäíèé
ðîçøóê çà çàïèòîì ñàìå Ëîíäî-
íà, à íå Êèºâà ÷è Ìîñêâè.

Àëå, ÿê-òî êàæóòü, êåñàðþ — êå-
ñàðåâå, à Áîãîâ³ — Áîæå: â ê³íöåâî-
ìó ï³äñóìêó Ìóõòàðà Àáëÿçîâà ³
éîãî ñï³ëüíèê³â Âåðõîâíèé Ñóä
Ëîíäîíà ïîçáàâèâ ñòàòóñó ïîë³-
òè÷íèõ á³æåíö³â ³ îñòàòî÷íî â³ä-
ìîâèâ ó éîãî íàäàíí³ íà òåðèòîð³¿
Âåëèêîáðèòàí³¿. À Ôðàíö³ÿ, ó ñâîþ
÷åðãó, òåæ âèð³øèëà åêñòðàäóâà-
òè âò³êà÷³â â ÐÔ. Çàãàëîì, øàõðàÿ
Àáëÿçîâà íàðåøò³ âèçíàëè øàõ-
ðàºì ó ªâðîï³.

Íåçâàæàþ÷è íà öåé ïðèêëàä,
êðà¿íè Ñòàðîãî Ñâ³òó âñå æ ñòàþòü
ïðèòóëêîì äëÿ ïñåâäîïîë³òè÷íèõ

á³æåíö³â. Òàêèõ, íàïðèêëàä, ÿê åêñ-
ãîëîâà ïðàâë³ííÿ êàçàõñòàíñüêî-
ãî ÁÒÀ-Áàíêó Ðîìàí Ñîëîä÷åíêî,
çâèíóâà÷åíèé â íåçàêîííîìó ïðè-
âëàñíåíí³ ìàéíà. Çàðàç â³í õîâàº-
òüñÿ â ªâðîï³, à ³ç çàïèòîì ïðî éî-
ãî åêñòðàäèö³þ âèñòóïàº Óêðà¿íà.

Ñóä ²ñïàí³¿ ñêàñóâàâ ïðèéíÿòå
íèì æå ð³øåííÿ ïðî åêñòðàäèö³þ
äîâ³ðåíî¿ îñîáè Àáëÿçîâà — êî-
ëèøíüîãî íà÷àëüíèêà îõîðîíè
åêñ-ãëàâè ÁÒÀ-Áàíêó Îëåêñàíäðà
Ïàâëîâà ³ íàäàâ éîìó ïîë³òè÷íèé
ïðèòóëîê. Ùå îäèí ç ïîä³ëüíèê³â
³ ðîäè÷³â Àáëÿçîâà — Ñèðèì Øà-
ëàáàºâ — îòðèìàâ ñòàòóñ á³æåíöÿ
â Ëèòâ³.

Ñòâîðþºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî çà-
õ³äí³ êðà¿íè çìàãàþòüñÿ ì³æ ñî-
áîþ: õòî íàäàñòü ïðèòóëîê á³ëü-
ø³é ê³ëüêîñò³ âò³êà÷àì-îë³ãàðõàì
â íàä³¿, ùî ðàçîì ç íèìè îòðèìà-
þòü ¿õ êàï³òàëè. Ò³ëüêè òàê ìîæíà
ïîÿñíèòè ïîâåä³íêó äåÿêèõ êðà-
¿í ùîäî ïîðóøíèê³â çàêîíó.

Âò³ì, áðèòàíñüêèé ïðåöåäåíò
âñåëÿº íàä³þ, ùî êðà¿íè ªâðîïè
âñå-òàêè áóäóòü îáà÷í³øèìè ³ ïî-
ãîäÿòüñÿ íà âèäà÷ó çëî÷èíö³â-âò³-
êà÷³â. Àäæå äîêàçîâà áàçà ¿õ ïî-
ðóøåíü óæå âèçíàíà â á³ëüøîñò³
äåðæàâ ñâ³òó �

Òàê óæå ïîâåëîñÿ, ùî Ëîíäîí áåçâ³äìîâíî ïðèéìàâ áàãàòüîõ «îïàëüíèõ» îë³ãàðõ³â, ÿê³ íà

áàòüê³âùèí³ ìàëè ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ç çàêîíîì ³ çâèíóâà÷óâàëèñÿ â êîðóïö³¿. Àëå çàðàç Âå-

ëèêîáðèòàí³ÿ â³äìîâèëàñÿ â³ä ï³äòðèìêè âò³êà÷à — êàçàõñòàíñüêîãî îë³ãàðõà Ìóõòàðà Àáëÿ-

çîâà. Íà âñ³ éîãî ñïðîáè ïîâåðíóòè ñîá³ ñòàòóñ á³æåíöÿ, Ëîíäîí â³äïîâ³â â³äìîâîþ. Íàïåâ-

íî,Âåëèêîáðèòàí³ÿ á³ëüøå íå õî÷å áóòè ïðèòóëêîì äëÿ «âèãíàíèõ á³æåíö³â» ç êðà¿í êîëèøíüîãî

ÑÐÑÐ. Àëå öþ ðîëü ãîòîâ³ âèêîíàòè ³íø³ êðà¿íè.

Àíäð³é ÂÎÐÎÍÖÎÂ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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