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íîâèíè

ßÊ ² ÏÎÏÅÐÅÄÆÀÂ Óêðà¿íñüêèé
ã³äðîìåòöåíòð — 13-14 ëèñòîïà-
äà ó Êèºâ³ ñóòòºâî ïîã³ðøàòüñÿ
ïîãîäí³ óìîâè. Ñèíîïòèêè íå ïî-
ìèëèëèñÿ: â íåä³ëþ â ñòîëèö³ âè-
ïàâ ñí³ã, ñïîñòåð³ãàëèñÿ õóðòîâè-
íè, çíà÷í³ ïîðèâè â³òðó, íà äîðî-
ãàõ — îæåëåäèöÿ. Àëå êîìóíàëü-
íèêè âèÿâèëèñÿ ãîòîâ³ äî íåïî-
ãîäè. Ò³ëüêè çà äîáó â ÊÊ «Êè¿â-
àâòîäîð» âèêîðèñòàëè ìàéæå 3 000
òîíí ñîë³ òà 2 000 òîíí ï³ùàíî-
ñîëÿíî¿ ñóì³ø³. À âæå â íåä³ëþ
óâå÷åð³ â’¿çä âåëèêîãàáàðèòíîãî
òðàíñïîðòó äî ñòîëèö³ áóëî çàáî-
ðîíåíî. ßê çàçíà÷èâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ,
ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ äîâå-
ëî ñâîþ åôåêòèâí³ñòü òîð³ê.

«Îáìåæåííÿ ðóõó äàº ìîæëè-
â³ñòü îïåðàòèâíî ñïðàöþâàòè ñïåö-
òåõí³ö³, à ì³ñòó — íå çàñòðÿãíóòè
â çàòîðàõ. Çàãàëîì ó íàñ äî ðîáî-

òè ãîòîâ³ 318 îäèíèöü ñí³ãîïðè-
áèðàëüíèõ àâòî, à òàêîæ ïîíàä 200
òðàêòîð³â ÆÅÄ³â. Çà îñòàíí³ äâà
ðîêè äëÿ Êèºâà çàêóïëåíî 100 îäè-
íèöü ñïåöòåõí³êè, çîêðåìà, öüîãî
ðîêó ò³ëüêè ïàðê «Êè¿âàâòîäîðó»
ïîïîâíèâñÿ 25 ìàøèíàìè. Íà âè-
ïàäîê çàòÿæíèõ ñí³ãîïàä³â áóäå
çàëó÷åíî äîäàòêîâî 183 îäèíèö³
òåõí³êè ñòîðîíí³õ îðãàí³çàö³é. Ó
ðàç³ îæåëåäèö³ â ì³ñöÿõ óñêëàä-
íåíîãî ðóõó ïðàöþâàòèìóòü ïàò-
ðóëüí³ áðèãàäè òà çàñòîñîâóâàòè-
ìóòüñÿ òÿãà÷³, ÿêèõ ó ðîçïîðÿäæåí-
í³ ì³ñòà 21 îäèíèöÿ»,— ïîÿñíèâ
ïàí Ïàíòåëåºâ.

Çàâäÿêè ðîáîò³ êîìóíàëüíè-
ê³â, ñí³ãîïàä íå ñïðè÷èíèâ îñî-
áëèâèõ óñêëàäíåíü ó ïåðøèé äåíü
ðîáî÷îãî òèæíÿ — ðàíîê ïîíåä³ë-
êà Êè¿â çóñòð³â áåç çàòîð³â, ãðî-
ìàäñüêèé òðàíñïîðò ïðàöþâàâ
áåç óñêëàäíåíü.

«Ìîæåìî êîíñòàòóâàòè, ùî
ì³ñüê³ ñëóæáè, çàä³ÿí³ â ïîäîëàí-
í³ íàñë³äê³â ñí³ãîïàäó, ç³ ñâîºþ
ðîáîòîþ âïîðàëèñÿ. ² õî÷à çà äî-
áó â ì³ñò³ âèïàëî ïîíàä 20 ñàí-
òèìåòð³â ñí³ãó, ó ïîíåä³ëîê íà 9
ãîäèíó ðàíêó áóëî î÷èùåíî ìà-
ã³ñòðàë³, ìîñòè òà á³ëüø³ñòü ì³æ-
êâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â. Ìè âäÿ÷-
í³ çà ðîáîòó óñ³ì, õòî áóâ çàä³-
ÿíèé ó ïðèáèðàíí³. Âñ³ ñëóæáè
ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè, à îñ-
íîâíèé òÿãàð íàðàç³ ëÿãàº íà ïëå-
÷³ ïðàö³âíèê³â ÆÅÎ, àäæå çàðàç
óñ³ çóñèëëÿ ñïðÿìîâóþòüñÿ íà
î÷èùåííÿ â³ä ñí³ãó äâîð³â ³ ì³æ-
êâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â»,— ðîçïî-
â³â ó÷îðà ï³ä ÷àñ ùîòèæíåâîãî
ïðåñ-áðèô³íãó ç íàãàëüíèõ ïè-
òàíü æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà êå-
ð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ Âîëîäè-
ìèð Áîíäàðåíêî.

Â³í çàóâàæèâ, ùî óíèêíóòè
çíà÷íèõ çàòîð³â äîïîìîãëî ð³-
øåííÿ ïðî îáìåæåííÿ â’¿çäó â
ì³ñòî âåëèêîãàáàðèòíîãî òðàíñ-
ïîðòó ùå ç 18.00 13 ëèñòîïàäà. Çà-
ãàëîì äî îñíîâíèõ ðîá³ò áóëî çà-
ëó÷åíî ïîíàä 600 îäèíèöü ñí³ãî-
ïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè, â òîìó ÷èñ-
ë³ 261 — öå «Êè¿âàâòîäîð», 173 —
æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ îðãà-
í³çàö³é. Ðàéîíè çàä³ÿëè 4607 ïðà-
ö³âíèê³â ÆÅÎ. Ó Äåñíÿíñüêîìó,
Ñîëîì’ÿíñüêîìó òà Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîíàõ áóëî äîäàòêîâî çà-
ä³ÿíî øòàò ÐÄÀ, êîìóíàëüíèõ ï³ä-

ïðèºìñòâ ³ ðåìîíòíèõ áðèãàä. Äî-
äàòêîâî íà ñïóñêàõ òà ï³äéîìàõ
÷åðãóâàëè 14 òÿãà÷³â Çáðîéíèõ
ñèë òà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.

«Íà ùàñòÿ, íåãîäà íå ñòàëà ïðè-
÷èíîþ ñåðéîçíèõ àâàð³é. Çà ùî
ìè îêðåìó âäÿ÷í³ñòü âèñëîâëþ-
ºìî íàøèì êîìóíàëüíèì ñëóæ-
áàì, ÿê³ ïðàöþâàëè ö³ëîäîáîâî.
Íà æàëü, á³ëüø³ñòü ÄÒÏ, ÿê³ ìàëè
ì³ñöå, ñòàëàñÿ ÷åðåç òå, ùî âëàñ-
íèêè àâòî íå âñòèãëè çì³íèòè ë³ò-
íþ ðåçèíó. Òîìó ìè ïðîñèìî êè-
ÿí, ÿê³ ùå íå «ïåðåâçóëè» ñâî¿ àâ-
òî, íå âè¿æäæàòè áåç îñîáëèâî¿
ïîòðåáè â ì³ñòî»,— äîäàâ Âîëî-
äèìèð Áîíäàðåíêî.

Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî óïðîäîâæ
ïîíåä³ëêà ðîáîòè òðèâàëè. Âäåíü
ì³ñüê³ ñëóæáè ïðèáèðàëè ñí³ã, à
âíî÷³ — âèâîçèëè éîãî íà ñïåö³-
àëüíî âèçíà÷åí³ ìàéäàí÷èêè ñêëà-
äóâàííÿ, ÿêèõ ó ì³ñò³ íàë³÷óºòü-
ñÿ 30.

Òîæ âèòðèìàâøè ïåðøèé ³ñ-
ïèò íåãîäîþ, êîìóíàëüíèêè ïðî-
äîâæóþòü ñâîþ ðîáîòó. Ìåð Êè-
ºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïîäÿêóâàâ óñ³ì
ñëóæáàì ³ ï³äðîçä³ëàì, ÿê³ âåñü
öåé ÷àñ ïðàöþâàëè â ðåæèì³ íîí-
ñòîï. «Êè¿âàâòîäîð» ïðàöþâàâ
âñþ í³÷ áåç ïåðåðâè. ² ÿ õî÷ó ïî-
äÿêóâàòè âñ³ì, õòî ö³ëó í³÷ íå ñïàâ
³ ðîáèâ âñå, ùîáè íàøå ì³ñòî ïî-
âåðíóëîñÿ äî íîðìàëüíîãî æèò-
òÿ»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî �

Åêçàìåí äëÿ êîìóíàëüíèê³â
� Äî ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íåãîäè â ì³ñò³ áóëî çàëó÷åíî ïîíàä 600 îäèíèöü

ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè òà 4607 ïðàö³âíèê³â ðàéîííèõ ÆÅÎ

Áþäæåò ó÷àñò³ 
äîçâîëèòü êèÿíàì 
ñàìîñò³éíî 
âèçíà÷àòè âàæëèâ³ 
äëÿ ì³ñòà êðîêè 

Çàâäÿêè Áþäæåòó ó÷àñò³, âëàäà ì³ñ-

òà ïðàãíå íàëàãîäèòè íîâó ôîðìó

âçàºìîä³¿ ç êèÿíàìè. Ïðî öå çàÿâèâ

ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãåííàä³é Ïë³ñ. Çà

éîãî ñëîâàìè, ñà-

ìå ÷åðåç ïðîçî-

ð³ñòü ³ êîíñòðóê-

òèâíó ñï³âïðàöþ ç

ìåøêàíöÿìè ñòî-

ëèöÿ ñïðàâä³ ìàº øàíñè ñòàòè ì³ñ-

òîì çì³í.

«Áþäæåò ó÷àñò³, ðîáîòà íàä ÿêèì

ðîçïî÷àëàñÿ ó äðóã³é ïîëîâèí³ öüî-

ãî ðîêó, ôàêòè÷íî âèâîäèòü íà íî-

âèé ð³âåíü ðîëü ìåøêàíö³â ì³ñòà.

Òàê, íå âëàäà âèð³øóº, ùî ³ ÿê ¿é ðî-

áèòè, âàæëèâ³ äëÿ ñòîëèö³ êðîêè âè-

çíà÷àþòü ñàì³ ãðîìàäÿíè»,— çàóâà-

æèâ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

Òàêó æ äóìêó

ï³äòðèìóº êåðó-
þ÷èé ñïðàâàìè
ñåêðåòàð³àòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ²ãîð Õàöå-
âè÷. Çà éîãî ñëî-

âàìè, ì³ñüêà ðà-

äà â³äêðèòà äëÿ ä³àëîãó ç ãðîìàä-

ñüê³ñòþ ³, ÿê ïîêàçóþòü ïåòèö³¿, åëåê-

òðîííà ôîðìà º íàéá³ëüø çðó÷íîþ

òà ìàñîâîþ.

«Ñïîä³âàþñÿ, ùî Áþäæåò ó÷àñò³,

ÿê ³íñòðóìåíò ïðÿìî¿ äåìîêðàò³¿, äî-

çâîëèòü íàéá³ëüø àêòèâí³é ÷àñòèí³

ãðîìàäè äîëó÷èòèñÿ äî ðîçâèòêó

ñâîãî ì³ñòà òà çàïðîâàäèòè ïðîåêòè,

ùî çðîáëÿòü Êè¿â êîìôîðòíèì äëÿ

âñ³õ»,— çàóâàæèâ ïàí Õàöåâè÷. Â³í

ïîäÿêóâàâ ãðîìàäñüêîñò³ çà ö³êàâå

òà ïë³äíå îáãîâîðåííÿ, êîòðå ïîäà-

ðóâàëî áàãàòî ö³ííèõ ³äåé, ùî ñòà-

ëè îñíîâîþ äëÿ óäîñêîíàëåííÿ ³ñ-

íóþ÷îãî ïîëîæåííÿ ³ âæå âðàõîâà-

í³ ïðè íàïðàöþâàíí³ ïðîåêòó ð³øåí-

íÿ íà íàñòóïíèé ð³ê.

«Áåçïåðå÷íî,íàéá³ëüøèì äîñÿã-

íåííÿì º òå, ùî â³äòåïåð âëàäà ìà-

òèìå ò³ëüêè ñåðâ³ñíó ôóíêö³þ,òîáòî

¿¿ îñíîâíå çàâäàííÿ — äîïîìîãòè

ìåøêàíöÿì âò³ëþâàòè ¿õí³ ³äå¿ ó æèò-

òÿ, à êîíòðîëþþ÷à òà àïåëÿö³éíà

ôóíêö³¿ áóäóòü çàêð³ïëåí³ çà ãðîìà-

äîþ»,— çàïåâíèâ ²ãîð Õàöåâè÷.

Àêòèâ³ñòè ³ ì³ñüêà âëàäà ãîòîâ³

îáãîâîðþâàòè éìîâ³ðí³ ñóïåðå÷ëè-

â³ ìîìåíòè òà äîîïðàöüîâóâàòè ¿õ.

Ðàí³øå Ãåííàä³é Ïë³ñ çàêëèêàâ

êèÿí àêòèâí³øå ïðîïîíóâàòè ³äå¿

äëÿ ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ ì³ñòà. Çðîáè-

òè öå ìîæíà äî 6 ãðóäíÿ çà ïîñè-

ëàííÿì https://gb. kievcity. gov. ua/.

Íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â öüîãî ðî-

êó ïåðåäáà÷åíî 50 ìëí ãðí. Óñ³ ³äå¿

îö³íþâàòèìóòüñÿ êîì³ñ³ÿìè, à ç 17

äî 26 ãðóäíÿ â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòå

ãîëîñóâàííÿ çà êðàùèé ïðîåêò. ²ìå-

íà ïåðåìîæö³â ñòàíóòü â³äîì³ 27-28

ãðóäíÿ. Âò³ëèòè ¿õ ó æèòòÿ îá³öÿþòü

ïðîòÿãîì ðîêó.

Ó íåä³ëþ âäåíü ³ âíî÷³ òà â ïîíåä³ëîê ñòîëè÷í³ ìàã³ñòðàë³ â³ä ñí³ãó ³ îæåëåä³ î÷èùàëè 600 îäèíèöü ñïåöòåõí³êè

Óñüîãî ó øòàòíîìó ðåæèì³ íà ñòîëè÷íèõ ìàã³ñòðà-
ëÿõ ïðàöþâàëî 600 îäèíèöü ñïåöòåõí³êè, ÿê³
âäåíü ³ âíî÷³ áåçïåðåðâíî î÷èùàëè ïðî¿æäæó
÷àñòèíó â³ä îæåëåä³. Ó äâîðàõ òà ïðî¿çäàõ «çâ³ëü-
íÿëè» òåðèòîð³¿ â³ä ñí³ãó 4,6 òèñÿ÷³ äâ³ðíèê³â. Óæå
â íåä³ëþ çâå÷îðà â’¿çä âåëèêîãàáàðèòíîãî òðàíñ-
ïîðòó äî Êèºâà áóëî çàáîðîíåíî.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 �2018 роки, затвердженої рішенням Київської

міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116
Рішення Київської міської ради № 307/1311 від 27 жовтня 2016 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення
міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 - 2018

ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116, çã³äíî

ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

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

ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

â³ä 27.10.2016 ¹ 307/1311

Зміни 
до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 � 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 

2016 року № 116/116
1. Ïîçèö³þ 9 ðîçä³ëó ² «Ïàñïîðò ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 - 2018 ðîêè» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

№
п/п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми Строк
виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн, у тому
числі:

Очікуваний результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік

1. Адресна
матеріальна
допомога

3. Надавати щорічну матеріальну допомогу киянам *
учасникам антитерористичної операції, членам сімей
загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні
антитерористичної операції, членам сімей киян, які
загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час
участі у Революції Гідності; щомісячну адресну матеріальну
допомогу малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам,
падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок
поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я,
одержаних під час участі у Революції Гідності, а також
щомісячну адресну матеріальну допомогу киянам *
учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та
членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в
проведенні антитерористичної операції, в тому числі
членам сімей загиблих (померлих) учасників
антитерористичної операції, яким встановлено відповідний
статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» для покриття витрат
на оплату ними житлово*комунальних послуг у розмірі
50% в межах середніх норм споживання, передбачених
чинним законодавством, та членам сімей киян, які
загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час
участі у Революції Гідності, для покриття витрат на оплату
ними житлово*комунальних послуг

2016*2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

93600,7 56100,0 61710,5 Показник витрат, тис. грн 93600,7 56100,0 61710,5

Показники продукту

Кількість одержувачів:

1) матеріальна допомога (щорічна), тис. осіб 22,0 22,4 24,7

2) матеріальна допомога(членам сімей), осіб 590

3) оплата житлово*комунальних послуг,
сімей

3270,0 * *

4) адресна матеріальна допомога малолітнім
та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам
(щомісячна), осіб

15 * *

Показник ефективності

Середній розмір допомоги

1) матеріальна допомога (щорічна), тис. грн 2,5 2,5 2,5

2) матеріальна допомога (членам сімей),
тис. грн

25,0

3) оплата житлово*комунальних послуг
(щомісячно), грн

595,0 * *

4) адресна матеріальна допомога малолітнім
та неповнолітнімдітям, пасинкам, падчеркам
(щомісячно), тис. грн

3,0

Показник якості

Динаміка середнього розміру допомоги % 100,0 100,0 100,0

5. Надавати одноразову адресну матеріальну допомогу
малозабезпеченим верствам населення міста Києва та
киянам,які опинилися в складних життєвих обставинах       

2016*2018 Департамент
соціальної
політики,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

11791,8 12436,0 13684,0 Показник витрат, тис. грн 11791,8 12436,0 13684,0

Показники продукту

Кількість одержувачів, тис. осіб 12,6 12,6 12,6

Показник ефективності

Середній розмір допомоги, грн 935,9 987,0 1086,0

Показник якості

Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 105,5 116,0

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Роки Усього витрат на виконання Програми

2016 2017 2018

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 1135149,0 909768,0 973098,9 3018015,9

Бюджет м. Києва 1134754,9 908950,6 972228,4 3015933,9

Кошти інших джерел 394,1 817,4 870,5 2082,0

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: 3018015,9 тис. грн

9.1. коштів бюджету міста Києва 3015933,9 тис. грн

9.2. коштів інших джерел (фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття) 2082,0 тис. грн

2. Ó ðîçä³ë³ 4 «Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåìè, îáñÿã³â òà äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, ñòðîê³â âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè» òàáëèöþ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

3. Ó ðîçä³ë³ 6 «Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü òà ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè ïî ì³ñüê³é ö³ëüîâ³é ïðîãðàì³ «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 - 2018 ðîêè:

3.1. Ïóíêòè 3, 5, 7 ïîçèö³¿ 1 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
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Київський міський голова
В. Кличко

7. Сприяти забезпеченню: інвалідів (в тому числі по зору та
слуху), осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію,
протезами (в тому числі молочних залоз для занять
фізкультурою та плаванням), засобами пересування,
реабілітації та складного протезування, в тому числі
першочергово протезування киян, інвалідність яких
пов'язана з участю в антитерористичній операції;
малозабезпечених громадян, осіб похилого віку засобами
особистої гігієни (памперси, урологічні прокладки,
пелюшки), шапочками для купання лежачих хворих;
студентів* інвалідів по зору комп'ютерами (комп'ютерними
тифлокомплексами)

2016*2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

50677,9 40165,0 42357,0 Показник витрат, тис. грн 50677,9 40165,0 42357,0

Показники продукту

1) Засоби гігієни, тис. одиниць 80,7 50,0 50,0

2) Засоби складного протезування, од. 411,0 377,0 377,0

3)Засоби реабілітації та пересування, од. 4282,0 3600,0 3600,0

Показник ефективності

1) Середній розмір вартості засобів гігієни, грн 290,7 370,0 390,0

2) Середній розмір вартості засобів складного
протезування, грн  

23213,0 27330,0 28830,0

3) Середній розмір вартості засобів реабілітації
та пересування, грн

3363,2 2054,0 3330,0

Показник якості

Динаміка середньої вартості засобів гігієни,
складного протезування, реабілітації та
пересування,%

100,0 78,7 83,0

3.2. Äîïîâíèòè ïîçèö³þ 1 ïóíêòîì 14 òàêîãî çì³ñòó:

РАЗОМ 1135149,0 909768,0 973098,9 1135149,0 909768,0 973098,9

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: 3018015,9 тис. грн, в т. ч.: кошти бюджету м. Києва * 3015933,9 тис. грн, кошти інших джерел * 2082,0 тис. грн

№
п/п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми Строк
виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

7. Забезпечення
безкоштовним
харчуванням

Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими
наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення
міста Києва     

2016*2018 Департамент
соціальної
політики,
районні в місті
Києві державні
адміністрації   

Бюджет 
м. Києва

2016 рік 

7708,2

2017 рік 

11224,9

2018 рік

12249,5

Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Показник
витрат, тис. грн

7708,2 11224,9 12249,5

Показники
продукту
Кількість
одержувачів,
тис. осіб

52,6 48,6 48,6

Показник
ефективності
Середній
розмір
допомоги, грн

146,5 231,0 252,0

Показник якості

Динаміка
середнього
розміру
допомоги, %

100,0 157,7 172,0

№ п/п Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми Строк
виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість), тис.
грн, у тому числі:

Очікуваний результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік

14. Надавати щомісячну адресну
матеріальну допомогу для часткової
компенсації   витрат на оплату за
житлово* комунальні послуги
дитячим будинкам сімейного типу (в
розмірі 50% витрат на родину в
межах соціальних нормативів
користування житлово*
комунальними послугами)

2016 Департамент
соціальної
політики  

Бюджет м.
Києва

375,2 * * Показник витрат, тис. грн 375,2 * *

Показники продукту

Кількість одержувачів, осіб 21 * *

Показник ефективності

Середній розмір допомоги, тис. грн (щомісячно) 1,49

Показник якості

Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 * * 

3.3. Ïîçèö³þ 7 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

3.4. Ï³äñóìêîâó ïîçèö³þ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

Про надання управлінню освіти Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації земельної ділянки 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
дитячого дошкільного закладу на земельній ділянці № 36 

у 10�му мікрорайоні житлового масиву Осокорки 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 300/1304 від 27 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

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

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè óïðàâë³ííþ îñâ³òè

Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî çàêëàäó íà çå-

ìåëüí³é ä³ëÿíö³ ¹ 36 ó 10-ìó ì³êðîðàéîí³ æèò-

ëîâîãî ìàñèâó Îñîêîðêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ ¹ 01065-

000223624-014 â³ä 17.10.2016, ñïðàâà ¹ Ä-7714).

2. Íàäàòè óïðàâë³ííþ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çà óìî-

âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³é-

íå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,0300

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:292:0056)

äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî çàêëàäó íà çåìåëüí³é

ä³ëÿíö³ ¹ 36 ó 10-ìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìà-

ñèâó Îñîêîðêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Óïðàâë³ííþ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

06.06.2016 ¹ 6332/0/12-4/19-16, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

06.10.2016 ¹ 1060/41-16.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäàííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ

íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки 
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«ЖИТЛОВО�БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 
«НАГІРНА 18/16» для завершення 

будівництва житлового будинку на вул. Нагірній, 18/16 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 231/1235 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про

оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме�
жування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ
«ЖИТЛОВО�БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «НАГІРНА 18/16» від 20.05.2016 № 01339�000211445�014, врахо�
вуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку від 25.11.2015 № НВ�8000234722015) та право комунальної
власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (витяг з
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Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.12.2015
№ 48794623), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïðèïèíèòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 20.02.2004 ¹ 91-6-00219 ïëîùåþ 0,2946

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:078:0006),

óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà íà-

óêîâî-âèðîáíè÷èì ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âñüêèé

³íñòèòóò àâòîìàòèêè» äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâî-

ãî áóäèíêó íà âóë. Íàã³ðí³é, 18/16 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ÎÁÑËÓÃÎÂÓÞ×ÎÌÓ ÊÎÎÏÅÐÀ-

ÒÈÂÓ «ÆÈÒËÎÂÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÉ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ

«ÍÀÃ²ÐÍÀ 18/16», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2946 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:078:0006, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî

çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

¹ ÍÂ-8000234722015) äëÿ çàâåðøåííÿ áóä³â-

íèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Íàã³ðí³é, 18/16

ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà â çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíî-

ñò³ íà îá’ºêò íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà (³í-

ôîðìàö³éíà äîâ³äêà ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå-

÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà Ðåºñòðó ïðàâ

âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíîãî ðå-

ºñòðó ³ïîòåê, ªäèíîãî ðåºñòðó çàáîðîí â³ä÷ó-

æåííÿ îá’ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà ùîäî îá’ºê-

òà íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä 21.04.2016 ¹ 57851827)

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 20.05.2016 ¹ 01339-

000211445-014).

3. ÎÁÑËÓÃÎÂÓÞ×ÎÌÓ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÓ «ÆÈÒ-

ËÎÂÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÉ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ «ÍÀÃ²ÐÍÀ

18/16»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Оздоровчий табір «Лідер» земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування майнового 

комплексу дитячого оздоровчого табору 
на вул. Миколи Юнкерова, 16 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 229/1233 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз�
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Îçäîðîâ÷èé òàá³ð «Ë³-

äåð» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàéíî-

âîãî êîìïëåêñó äèòÿ÷îãî îçäîðîâ÷îãî òàáîðó

íà âóë. Ìèêîëè Þíêåðîâà, 16 â Îáîëîíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ îçäî-

ðîâ÷îãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà À-4401, çàÿâà ÄÖ

¹ 01309-000214120-014 â³ä 16.06.2016).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «Îçäîðîâ÷èé òàá³ð «Ë³äåð», çà óìî-

âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó

íà 25 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2,6320 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:85:114:0001,

âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó 

¹ ÍÂ-8000286632016) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó äèòÿ÷îãî

îçäîðîâ÷îãî òàáîðó íà âóë. Ìèêîëè Þíêåðîâà,

16 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â Îáîëîí-

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

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ó

çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ë³ñíîãî

ìàéíîâîãî êîìïëåêñó â³ä 30.11.2003 ¹ 5193).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Îçäîðîâ÷èé òàá³ð «Ë³äåð»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

ділянки Добрянській Вікторії Альбертівні 
на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва та гаража
Рішення Київської міської ради № 292/1296 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки Добрянській Вікторії Альбертівні 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 Äîáðÿíñüê³é Â³êòîð³¿ Àëüáåðò³â-

í³ 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-26126).

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

13.03.2015 ¹ 2333/0/01/19-15, óïðàâë³ííÿ îõî-

ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 26.06.2015 ¹ 066-

2146/1, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñ-

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

5657/20-15.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-

÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-

ðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «АРДІС» для експлуатації 

та обслуговування виробничо�складської будівлі 
на вул. Берковецькій, 1 у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 238/1242 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен�

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз�
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÐÄ²Ñ» äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêî¿

áóä³âë³ íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 1 ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòè-

êè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà 

Ä-7169, çàÿâà ÄÖ ¹ 01020-000213287-014 â³ä

06.06.2016).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÀÐÄ²Ñ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-

òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,8682 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:75:300:0002, âèòÿã ç Äåðæàâ-

íîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ¹ ÍÂ-8000294262016) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêî¿ áóä³âë³

íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 1 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç

ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (ð³øåííÿ

Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 19.01.2010

¹ 2/15).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÀÐÄ²Ñ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

06.03.2014 ¹ 2125/0/12/19-14 òà Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

11.04.2016 ¹ 154/41-16.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. 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.

3.5. 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. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.7. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу земельної ділянки 
Асланяну Руслану Темуровичу для експлуатації 

та обслуговування кафе на вул. Алма�Атинській, 56�а 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 237/1241 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен�

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розгля�
нувши заяву Асланяна Руслана Темуровича від 12.02.2016 № ЗДЦ�4209, враховуючи те, що земельна ділянка
зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ді�
лянку від 21.09.2015 № НВ�8000214072015), право комунальної власності територіальної громади міста Києва
на яку зареєстровано в установленому порядку (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме май�
но про реєстрацію права власності від 15.10.2015, індексний № 45653201), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè Àñëàíÿíó Ðóñëàíó Òåìóðîâè÷ó,

çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â

îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,0533 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:66:901:0003, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî

çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

¹ ÍÂ-8000214072015) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ êàôå íà âóë. Àëìà-Àòèíñüê³é, 56-à

ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíî-

ñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (âèòÿã ç Äåðæàâíîãî ðå-

ºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïðî ðå-

ºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ â³ä 10.07.2014, ³í-

äåêñíèé ¹ 24099596) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåì-

ë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ
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â³ä 12.02.2016 ¹ 01025-202008-014, ñïðàâà

À-22207).

2. Àñëàíÿíó Ðóñëàíó Òåìóðîâè÷ó:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. 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.

2.6. 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. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

земельної ділянки громадянці Борзді Раїсі Володимирівні 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 273/1277 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 Áîðçä³ Ðà¿ñ³ Âîëîäèìèð³âí³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä» (Ê-24531).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ЗВАРКА», ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЦЕНТРОСЕРВІС» та ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТРАДИЦІЇ ПЛЮС» земельної ділянки 
для реконструкції комплексу будівель і споруд 
з добудовою та розширенням для розміщення 

торговельних закладів з влаштуванням автопаркінгу 
на просп. Московському, 23 в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 233/1237 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 32 Закону України «Про

оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу�
вання 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 ділян�
ки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ

ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ

ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÈÉ ÌÅÕÀÍ²×ÍÈÉ ÇÀÂÎÄ

«ÇÂÀÐÊÀ», ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÖÅÍÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ» òà ÒÎÂÀ-

ÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²Ñ-

ÒÞ «ÒÐÀÄÈÖ²¯ ÏËÞÑ» äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ êîì-

ïëåêñó áóä³âåëü òà ñïîðóä ç äîáóäîâîþ òà

ðîçøèðåííÿì äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ

çàêëàä³â ç âëàøòóâàííÿì àâòîïàðê³íãó íà

ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 23 â Îáîëîíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

Ä-7168, çàÿâà ÄÖ ¹ 01040-000193200-014

â³ä 06.11.2015).

2. Ïåðåäàòè ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÈÉ ÌÅÕÀÍ²×ÍÈÉ ÇÀÂÎÄ «ÇÂÀÐÊÀ», ÒÎÂÀÐÈ-

ÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ

«ÖÅÍÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ» òà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-

ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÒÐÀÄÈÖ²¯ ÏËÞÑ»,

çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â

ñï³ëüíó îðåíäó íà 25 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 3,6700 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:166:0003, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî

çåìåëüíîãî êàäàñòðó ¹ ÍÂ-8000199142015)

(çîêðåìà ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀ-

ÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÈÉ

ÌÅÕÀÍ²×ÍÈÉ ÇÀÂÎÄ «ÇÂÀÐÊÀ» — 6/100 çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÖÅÍÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ» — 27/100

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅ-

ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÒÐÀÄÈÖ²¯

ÏËÞÑ» — 67/100 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè) äëÿ ðå-

êîíñòðóêö³¿ êîìïëåêñó áóä³âåëü òà ñïîðóä ç äî-

áóäîâîþ òà ðîçøèðåííÿì äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîð-

ãîâåëüíèõ çàêëàä³â ç âëàøòóâàííÿì àâòîïàðê³í-

ãó íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 23 â Îáîëîíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà

âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (ñâ³äîöòâî ïðî

ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåæèëèé áóäèíîê â³ä

26.09.2002, ñåð³ÿ ÍÁ ¹ 010005789, ñâ³äîöòâî

ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî â³ä

17.11.2014 ¹ 29562317, äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðî-

äàæó íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä 11.10.2013 ¹ 1378)

³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈ-

ÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÈÉ ÌÅ-

ÕÀÍ²×ÍÈÉ ÇÀÂÎÄ «ÇÂÀÐÊÀ», ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç

ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÖÅÍÒÐÎ-

ÑÅÐÂ²Ñ» òà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÒÐÀÄÈÖ²¯ ÏËÞÑ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ 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.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

12.12.2014 ¹ 12014/0/12/19-14, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

22.07.2015 ¹ 19-26-7777.3-1116/20-15.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 17.06.2004 ¹ 78-6-00175 ç ìîìåíòó äåð-

æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ÏÓÁË²×-

ÍÈÌ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÈÌ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎÌ «ÊÈ¯Â-

ÑÜÊÈÉ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÈÉ ÌÅÕÀÍ²×ÍÈÉ

ÇÀÂÎÄ «ÇÂÀÐÊÀ», ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎÌ Ç ÎÁÌÅÆÅ-

ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÖÅÍÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ»

òà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎÌ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÒÐÀÄÈÖ²¯ ÏËÞÑ».

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-

÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-

ðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. 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 Тігіній Тетяні Йосипівні 
на вул. Марганецькій у Дніпровському 

районі м. Києва для ведення садівництва
Рішення Київської міської ради № 287/1291 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Тігіній Тетяні Йосипівні на вул. Марганецькій у Дніпровському районі м. Києва
та додані документи, враховуючи те, що заявлена у справі�клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній
документації за функціональним призначенням відповідно до Генерального плану міста Києва, затвердже�
ного рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, територія за функціональним призначен�
ням належить до території вулиць і доріг (в межах червоних ліній вулиць) (висновок Департаменту містобу�
дування та архітектури від 26.02.2016 № 2728/0/12�4/27�16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе�
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс�
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ò³ã³í³é Òåòÿí³ Éî-

ñèï³âí³ íà âóë. Ìàðãàíåöüê³é ó Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,01 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà (Ê-26515).

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

Бугайчуку Михайлу Анатолійовичу на вул. Лисичанській, 22 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва гаража

Рішення Київської міської ради № 296/1300 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Бугайчуку Михайлу Анатолійовичу на вул. Лисичанській, 22 у Солом’янському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній до�
кументації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до території захисної зе�
лені (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 01.04.2016 № 4528/0/12�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 пер�
шої 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 Áóãàé÷óêó Ìè-

õàéëó Àíàòîë³éîâè÷ó íà âóë. Ëèñè÷àíñüê³é, 22 ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,01 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà ãàðàæà (Ê-26737).

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 Лозі Олексію Тимофійовичу 
у пров. Садовому, 83�а у Голосіївському районі м. Києва 

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

Рішення Київської міської ради № 274/1278 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 Ëîç³ Îëåêñ³þ Òèìîô³éîâè÷ó ó ïðîâ. Ñàäî-
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âîìó, 83-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä» (Ê-24768).

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 
Ратушному Дмитру Анатолійовичу 

на вул. Свято�Георгіївській, 7 у Голосіївському 
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 272/1276 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 Ðàòóøíîìó Äìèòðó Àíàòîë³éîâè÷ó íà âóë.

Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 7 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä»

(Ê-23798).

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 
Івохіній Аллі Павлівні 

на вул. Пухівській у Деснянському 
районі м. Києва для індивідуального 

дачного будівництва та гаража
Рішення Київської міської ради № 288/1292 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки Івохіній Аллі Павлівні на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва та додані докумен�
ти, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам Генерального плану міста Києва та статті 24 За�
кону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе�
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс�
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-

íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ ²âîõ³í³é Àëë³ Ïàâë³â-

í³ 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-26129).

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 Макєєвій Ларисі Олександрівні 
у пров. Лисогірському, 55 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 289/1293 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Макєєвій Ларисі Олександрівні у пров. Лисогірському, 55 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
зони зелених насаджень загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітектури
від 17.03.2015 № 2641/0/12/27�15), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому�
нальної 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 ãðîìàäÿíö³ Ìàêººâ³é Ëàðè-

ñ³ Îëåêñàíäð³âí³ ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 55 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-23655).

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 

Кабуловій Аллі Русланівні 
на вул. Пухівській у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального 
дачного будівництва та гаража

Рішення Київської міської ради № 291/1295 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве�

дення земельної ділянки Кабуловій Аллі Русланівні на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Ки�
єва та додані документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам Генерального
плану міста Києва та статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керу�
ючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк�
том 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 Êàáóëîâ³é Àëë³ Ðóñëàí³âí³ íà

âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,11 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåð³òîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ ³íäèâ³äóàëüíî-

ãî äà÷íîãî áóä³âíèöòâà òà ãàðàæà (Ê-26124).

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 Хорошку 

Олексію Миколайовичу 
на вул. Новопольовій, 85�а 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 294/1298 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянину Хорошку Олексію Миколайовичу на вул. Новопольовій, 85�а у Солом’ян�
ському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає місто�
будівній документації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до кому�
нально�складської території (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 21.03.2016
№ 3830/0/12�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 кому�
нальної 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 Õîðîøêó Îëåê-

ñ³þ Ìèêîëàéîâè÷ó íà âóë. Íîâîïîëüîâ³é, 85-à ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,01 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-267336).

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 Осецькому Захару Володимировичу 

на вул. Івана Кудрі, 34 у Печерському 
районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування гаража
Рішення Київської міської ради № 293/1297 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Осецькому Захару Володимировичу на вул. Івана Кудрі, 34 у Печерському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що місце розташування земельної ділянки не
відповідає Генеральному плану міста Києва, затвердженому рішенням Київської міської ради від
28.03.2002 № 370/1804, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить до території
середньоповерхової житлової забудови (лист Департаменту містобудування та архітектури від 26.02.2016
№ 2731/0/12�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 ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Îñåöüêîìó Çàõàðó

Âîëîäèìèðîâè÷ó íà âóë. ²âàíà Êóäð³, 34 ó Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,0027 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæà (Ê-26416).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

Про утримання автомобільних доріг і тротуарів 
у м. Києві в осінньо�зимовий період 2016�2017 рр.

Розпорядження № 1059 від 28 жовтня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух», «Про авто�

мобільні дороги», «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 30 берез�
ня 1994 року № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, за�
лізничних переїздів, правил користування ними та охорони», наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово�комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54 «Про затверджен�
ня Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 ро�
ку № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», з метою забезпечення своєчасного прибирання сні�
гу з автомобільних доріг і тротуарів у м. Києві в осінньо�зимовий період 2016�2017 рр., в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

1. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð»:

1.1. Îðãàí³çóâàòè ç 28 æîâòíÿ 2016 ðîêó äî

01 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ö³ëîäîáîâå ÷åðãóâàííÿ

ñïåö³àë³çîâàíî¿ òåõí³êè, çàêð³ïëåíî¿ íà ïðà-

â³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèìè ï³ä-

ïðèºìñòâàìè øëÿõîâî- åêñïëóàòàö³éíîãî

óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòî-

ìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ ðàéîí³â

ì³ñòà Êèºâà, êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì

«Øëÿõîâî- åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðå-

ìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà

ñïîðóä íà íèõ «Ìàã³ñòðàëü» (äàë³ — ØÅÓ), êî-

ìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ïî ðåìîíòó ³ óò-

ðèìàííþ ìîñò³â ³ øëÿõ³â ì. Êèºâà «Êè¿âàâòî-

øëÿõì³ñò» (äàë³ — ÊÏ «Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò») ó

ê³ëüêîñò³ çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ òà çàáåçïå÷èòè íàíåñåííÿ íà çà-

çíà÷åí³é ñïåö³àë³çîâàí³é òåõí³ö³ êîíòóðíîãî

ìàðêóâàííÿ.

1.2. Îðãàí³çóâàòè ó ØÅÓ, ÊÏ «Êè¿âàâòîøëÿõ-

ì³ñò» âèêîíàííÿ ðîá³ò ç òåõí³÷íîãî îáñëóãî-

âóâàííÿ òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ñïåö³àë³çî-

âàíî¿ òåõí³êè çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

1.3. Îðãàí³çóâàòè ó ØÅÓ, ÊÏ «Êè¿âàâòîøëÿõ-

ì³ñò» ïðîâåäåííÿ ðåâ³ç³¿ çâîëîæóâà÷³â òåõí³÷-

íî¿ ñîë³ íà áóíêåðàõ-ñîëåðîçêèäóâà÷àõ òà âè-

êîíàííÿ ðåìîíò³â ñèñòåì äëÿ ïðèãîòóâàííÿ

ñîëÿíèõ ðîç÷èí³â. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ òàêèõ ñèñ-

òåì îïðàöþâàòè ïèòàííÿ ¿õ âñòàíîâëåííÿ.

1.4. Îðãàí³çóâàòè ðîáîòó ³ç çàáåçïå÷åííÿ

áåçïåêè ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â â îñ³ííüî-

çèìîâèé ïåð³îä 2016-2017 ðð. â³äïîâ³äíî äî

ïëàíó çã³äíî ç äîäàòêîì 3 äî öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

1.5. Îðãàí³çóâàòè ó ØÅÓ, ÊÏ «Êè¿âàâòîøëÿõ-

ì³ñò» ö³ëîäîáîâå ÷åðãóâàííÿ íå ìåíøå 5 îäè-

íèöü ñí³ãîïðèáèðàëüíèõ ìàøèí, óêîìïëåê-

òîâàíèõ íàâ³ñíèì îáëàäíàííÿì, ó ïåð³îä ç 28

æîâòíÿ 2016 ðîêó äî 01 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó

òà ç 01 êâ³òíÿ 2017 ðîêó äî 01 òðàâíÿ 2017 ðî-

êó äëÿ ïðèáèðàííÿ ñí³ãó ï³ä ÷àñ ìîæëèâèõ ñí³-

ãîïàä³â.

1.6. Ïåðøî÷åðãîâî ó ïåð³îä ñí³ãîïàä³â, îæå-

ëåäèö³, âèêîíóâàòè îáðîáêó òåõíîëîã³÷íèìè

ìàòåð³àëàìè (ï³ñîê, ñ³ëü, ï³ùàíî-ñîëÿíà ñó-

ì³ø, äð³áíèé ùåá³íü, êðèñòàë³÷í³ ðåàãåíòè òî-

ùî) ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèöü ì. Êèºâà ç³ ñêëàä-

íèìè óìîâàìè ðóõó, ãîëîâíèõ ìàã³ñòðàëüíèõ

âóëèöü, âóëèöü, ÿêèìè ïðîõîäÿòü ìàðøðóòè

ðóõó ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çà-

ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, òà ³íøèõ âóëèöü çã³ä-

íî ç äîäàòêîì 4 äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ. ²í-

ôîðìàö³þ ïðî õ³ä âèêîíàííÿ öèõ ðîá³ò íàäà-

âàòè ùîäåííî äî 05 ãîä. 00 õâ. Êîìóíàëüí³é

ñëóæá³ ïåðåâåçåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó «Êè¿âïàñòðàíñ».

1.7. Çàáåçïå÷èòè äî 28 æîâòíÿ 2016 ðîêó

ØÅÓ, ÊÏ «Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò» áàð’ºðíèìè îãî-

ðîäæåííÿìè òà ³íøèìè òåõí³÷íèìè çàñîáàìè

ðåãóëþâàííÿ äîðîæíüîãî ðóõó êîìïëåêòàìè íå-

îáõ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â, ÿê³ òèì÷àñîâî âè-

ñòàâëÿòèìóòüñÿ ó ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ç

î÷èùåííÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèöü òà âèâå-

çåííÿ ñí³ãó çã³äíî ç ÷èííèìè íîðìàòèâàìè.

1.8. Âèêîíàòè äî 28 æîâòíÿ 2016 ðîêó ðå-

ìîíò ³ ïðîô³ëàêòè÷í³ ðîáîòè íà çëèâîïðèé-

ìàëüíèõ ñèñòåìàõ, âèêëþ÷èâøè ìîæëèâ³ñòü

âèíèêíåííÿ çàñòîþ âîäè íà âóëèöÿõ òà äîðî-

ãàõ.

1.9. Çä³éñíèòè äî 28 æîâòíÿ 2016 ðîêó íå-

îáõ³äí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè â ì³ñöÿõ ñêëà-

äóâàííÿ òåõíîëîã³÷íèõ ìàòåð³àë³â ØÅÓ, ÊÏ

«Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò» çã³äíî ç äîäàòêîì 5 äî

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

1.10. Çàáåçïå÷èòè ïåðøî÷åðãîâå âèâåçåí-

íÿ ñí³ãó ç âóëèöü ³ ïëîù ì. Êèºâà çã³äíî ç äî-

äàòêîì 6 äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

1.11. Çä³éñíþâàòè ïåðøî÷åðãîâå ïðèáè-

ðàííÿ ìàéäàí÷èê³â äëÿ â³äñòîþ, ðîçâîðîòíèõ

ê³ëåöü òà ê³íöåâèõ çóïèíîê ìàðøðóò³â ïàñà-

æèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòó-

âàííÿ çã³äíî ç äîäàòêîì 7 äî öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

1.12. Çàáåçïå÷èòè âæèòòÿ çàïîá³æíèõ çà-

õîä³â ùîäî íåäîïóùåííÿ ïîòðàïëÿííÿ òåõíî-

ëîã³÷íèõ ìàòåð³àë³â íà ãàçîíè òà ïðèñòîâáóð-

í³ ëóíêè äåðåâ (êóù³â) ï³ä ÷àñ îáðîáêè ïðî¿ç-

íî¿ ÷àñòèíè âóëèöü ³ òðîòóàð³â.

1.13. Ó âèïàäêó îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ â³ä

Óêðà¿íñüêîãî ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íîãî öåíòðó

ïðî ñêëàäí³ ïîãîäí³ óìîâè ³íôîðìóâàòè Ãî-

ëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êè-

ºâ³ òà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³-

ö³¿ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ùîäî âæèòòÿ çàõîä³â

äëÿ îáìåæåííÿ â’¿çäó âàíòàæíîãî àâòîòðàíñ-

ïîðòó â ì³ñòî Êè¿â.

1.14. Çàáåçïå÷èòè çàëó÷åííÿ ó ðàç³ ïîòðå-

áè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ï³äïðèºìñòâ, óñ-

òàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè

âëàñíîñò³ äî ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ñí³ãîïàäó íà

òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà.

1.15. Äî 15 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ïðèâåñòè äî

íàëåæíîãî ñàí³òàðíîãî ñòàíó ì³ñöÿ äëÿ òèì-

÷àñîâîãî íàêîïè÷åííÿ ñí³ãó çã³äíî ç äîäàò-

êîì 8 äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-

í³ñòðàö³ÿì, êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòî-

äîð», êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âïàñ-

òðàíñ», êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿â-

ñüêèé ìåòðîïîë³òåí», êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-

ºìñòâó «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ», Êè¿âñüêîìó

êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çåëåíîãî áóä³â-

íèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü

ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä», êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-

ºìñòâó «Êè¿âáëàãîóñòð³é»:

2.1. Çàáåçïå÷èòè ïðèáèðàííÿ òà âèâåçåí-

íÿ ñí³ãó ç ï³ä’¿çä³â äî ìåäè÷íî-ïðîô³ëàêòè÷-

íèõ óñòàíîâ, âíóòð³øíüîêâàðòàëüíèõ ïðî¿ç-

ä³â, äîð³æîê, ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ï³øî-

õ³äíèõ ïåðåõîä³â, òðîòóàð³â, ì³ñöü äëÿ ïàðêó-

âàííÿ òðàíñïîðòó, çóïèíîê ì³ñüêîãî ïàñàæèð-

ñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ

òà ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè ðàéîí³â ìàëîïîâåðõîâî¿

ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

2.2. Íå äîïóñêàòè ñêëàäóâàííÿ ñí³ãó ³ç çà-

ëèøêàìè ñîë³ íà ãàçîíàõ ³ ï³ä äåðåâàìè òà ÷à-

ãàðíèêàìè.

2.3. Âæèâàòè çàõîä³â ùîäî íåäîïóùåííÿ

ïîøêîäæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ï³ä ÷àñ ïðè-

áèðàííÿ òà âèâåçåííÿ ñí³ãó ç ïðî¿çíî¿ ÷àñòè-

íè âóëèöü òà òðîòóàð³â.

2.4. Òèì÷àñîâå íàêîïè÷åííÿ ñí³ãó ó îñ³í-

íüî-çèìîâèé ïåð³îä 2016-2017 ðð. çä³éñíþ-

âàòè ó ì³ñöÿõ çã³äíî ç äîäàòêîì 8 äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Ðåêîìåíäóâàòè âëàñíèêàì àâòîçàïðàâ-

íèõ ñòàíö³é, àâòîñòîÿíîê, ñàäèá ìàëîïîâåð-

õîâî¿ çàáóäîâè òà ³íøèì ñóá’ºêòàì ãîñïîäà-

ðþâàííÿ.

3.1. Çä³éñíþâàòè ïðèáèðàííÿ òà âèâåçåííÿ

ñí³ãó ³ç çàêð³ïëåíèõ çà íèìè òåðèòîð³é òà íå äî-

ïóñêàòè ñêëàäóâàííÿ ñí³ãó ³ç çàëèøêàìè ñîë³

íà ãàçîíàõ ³ ï³ä äåðåâàìè òà ÷àãàðíèêàìè.

3.2. Òèì÷àñîâå íàêîïè÷åííÿ ñí³ãó ó îñ³í-

íüî-çèìîâèé ïåð³îä 2016-2017 ðð. çä³éñíþ-

âàòè ó ì³ñöÿõ çã³äíî ç äîäàòêîì 8 äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ òà íå äîïóñêàòè âèâåçåííÿ

ïîáóòîâèõ, âèðîáíè÷èõ, áóä³âåëüíèõ òà ³íøèõ

â³äõîä³â ó çàçíà÷åí³ ì³ñöÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

ö³¿):

4.1. Çàáåçïå÷èòè ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç óò-

ðèìàííÿ òà ïðèáèðàííÿ äîð³ã, à òàêîæ çàãî-

ò³âë³ òåõíîëîã³÷íèõ ìàòåð³àë³â äëÿ îáðîáêè

äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ â îñ³ííüî-çèìîâèé ïå-

ð³îä 2016-2017 ðð., ùî çä³éñíþâàòèìóòü ØÅÓ

òà ÊÏ «Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò», çã³äíî ç äîäàòêîì

9 äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4.2. Ó ðàç³ ïîã³ðøåííÿ ïîãîäíèõ óìîâ çâåð-

òàòèñÿ äî Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ òà Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà àâòîìî-

á³ëüíèõ äîð³ã Óêðà¿íè (Óêðàâòîäîð), Ãîëîâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³

òà Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äå-

ïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íà-

ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ç ïðî-

ïîçèö³ºþ ùîäî ñâîº÷àñíîãî ââåäåííÿ çàáî-

ðîíè ðóõó âàíòàæíîãî àâòîòðàíñïîðòó íà ï³ä’¿ç-

äàõ äî ì³ñòà Êèºâà.

5. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âäîð-

Про будівництво тролейбусної лінії 
від ж/м Троєщина до Севастопольської площі 

та реконструкції тролейбусної лінії від просп. Г. Ватутіна 
до станції метро Дарниця з організацією відокремленої лінії 

автобусного та тролейбусного руху
Розпорядження № 1075 від 2 листопада 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», з метою розвитку дорожньо�транспортної інфраструктури міста
Києва:

1. Çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî òðîëåéáóñíî¿ ë³í³¿

â³ä æ/ì Òðîºùèíà äî Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ïëîù³

òà ðåêîíñòðóêö³þ òðîëåéáóñíî¿ ë³í³¿ â³ä ïðîñï.

Ã. Âàòóò³íà äî ñòàíö³¿ ìåòðî Äàðíèöÿ ç îðãàí³çà-

ö³ºþ â³äîêðåìëåíî¿ ë³í³¿ àâòîáóñíîãî òà òðîëåé-

áóñíîãî ðóõó.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè-

¿âïàñòðàíñ» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà áó-

ä³âíèöòâà òðîëåéáóñíî¿ ë³í³¿ â³ä æ/ì Òðîºùèíà

äî Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ïëîù³ òà ðåêîíñòðóêö³¿

òðîëåéáóñíî¿ ë³í³¿ â³ä ïðîñï. Ã. Âàòóò³íà äî ñòàí-

ö³¿ ìåòðî Äàðíèöÿ ç îðãàí³çàö³ºþ â³äîêðåìëå-

íî¿ ë³í³¿ àâòîáóñíîãî òà òðîëåéáóñíîãî ðóõó.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âïàñ-

òðàíñ»:

3.1. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ãå-

íåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îð-

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

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Îäåðæàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âè-

õ³äí³ äàí³.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ ¿¿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó.

3.4 Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5 Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

4. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè, ïî-

ãîäèòè ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïî-

ë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî

Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âè-

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

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

ãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä ïðîâåäåí-

íÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà âè-

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

ïîðÿäæåííÿ, ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàí-

íÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò

òà âèçíà÷èòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿

îá’ºêò³â.

6. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

äàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî Äåïàðòàìåí-

òó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿

ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íî-

ãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê

òà íàñòóïí³ ðîêè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàéäà-

êà, ². Â.

Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, виданої товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ»
Розпорядження № 1092 від 4 листопада 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно�
сті», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 287848

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíî-

ñò³ ç ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, âèäàíó òîâà-

ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÒÅÏËÎ-

ÏÎÑÒÀ×ÀËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß ÅÍÅÐÃÎÇÁÅÐÅÆÅÍ-

Íß» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37813769, ì. Êè¿â, âóëèöÿ

Çâ³ðèíåöüêà, áóäèíîê 63), íà ë³öåíç³þ íà ïðàâî

ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïîñ-

òà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, êð³ì ïîñòà÷àííÿ òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì, áåç-

ñòðîêîâî.

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 287848 âèçíàòè íå-

ä³éñíîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëå-

ºâà Ï. Î.
Голова В. Кличко
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Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

ñåðâ³ñ» çà óçãîäæåííÿì ç Ãîëîâíèì óïðàâë³í-

íÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³:

5.1. Çä³éñíèòè çàõîäè ç âñòàíîâëåííÿ òèì-

÷àñîâèõ çàáîðîííèõ äîðîæí³õ çíàê³â ç â³äïî-

â³äíèìè òàáëè÷êàìè íà âóëèöÿõ ì. Êèºâà çã³ä-

íî ç äîäàòêîì 9 äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó

îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä 2016-2017 ðð. ç 01

ëèñòîïàäà 2016 ðîêó äî 01 êâ³òíÿ 2017 ðîêó.

5.2. Ó ðàç³ âèïàäàííÿ ñí³ãó øàðîì çàâòîâø-

êè 3-5 ñì ïðîòÿãîì îäí³º¿ ãîäèíè, à òàêîæ ó

ïåð³îä ³íòåíñèâíèõ ñí³ãîïàä³â çà çàÿâêàìè

ØÅÓ òà äèñïåò÷åð³â êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-

ñòâà «Êè¿âïàñòðàíñ» äî äèñïåò÷åðà êîìóíàëü-

íîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âäîðñåðâ³ñ» ïåðåìè-

êàòè ñâ³òëîôîðè íà ìèãîòëèâèé ðåæèì ñèã-

íàëó æîâòîãî êîëüîðó íà ïåðåõðåñòÿõ âóëèöü

çã³äíî ç äîäàòêîì 11 äî öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

5.3. Çä³éñíèòè çàõîäè ùîäî ïîïåðåäæåí-

íÿ âîä³¿â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïðî óìîâè äî-

ðîæíüîãî ðóõó øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ ïîïå-

ðåäæóâàëüíèõ äîðîæí³õ çíàê³â íà âóëèöÿõ çã³ä-

íî ç äîäàòêîì 12 äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5.4. Ðîçðîáèòè òà óçãîäèòè ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó ñõåìè âñòàíîâëåííÿ äîðîæí³õ çíà-

ê³â íà ä³ëÿíêàõ âóëè÷íî-øëÿõîâî¿ ìåðåæ³, âðà-

õîâóþ÷è ïåðåë³ê âóëèöü ì. Êèºâà, íà ÿêèõ çä³é-

ñíþâàòèìóòüñÿ çàõîäè ç îáìåæåííÿ ðóõó

òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà îñ³ííüî-çèìîâèé ïå-

ð³îä 2016-2017 ðð. ç 01 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó

äî 01 êâ³òíÿ 2017 ðîêó, øëÿõîì âñòàíîâëåí-

íÿ òèì÷àñîâèõ äîðîæí³õ çíàê³â ç â³äïîâ³äíè-

ìè òàáëè÷êàìè (äîäàòêè 10, 12), à òàêîæ ïå-

ðåë³ê âóëèöü, íà ÿêèõ ìîæëèâå ïåðåêðèòòÿ ðó-

õó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ç 01 ãîä. 00 õâ. äî 05

ãîä. 00 õâ. íà ïåð³îä î÷èùåííÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñ-

òèíè â³ä ñí³ãó (äîäàòîê 13).

6. Ïðîñèòè Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â

ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íà-

ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè:

6.1. Íàäàâàòè ØÅÓ äîïîìîãó íà ¿õí³ çàïèòè

ùîäî òèì÷àñîâîãî ïåðåêðèòòÿ ðóõó òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â íà ÷àñ î÷èùåííÿ ïðî¿çíî¿

÷àñòèíè âóëèöü çã³äíî ç ïåðåë³êîì âóëèöü, íà

ÿêèõ ìîæëèâå ïåðåêðèòòÿ ðóõó òðàíñïîðòíèõ

çàñîá³â ç 01 ãîä. 00 õâ. äî 05 ãîä. 00 õâ. íà

ïåð³îä î÷èùåííÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè â³ä ñí³ãó,

çã³äíî ç äîäàòêîì 13 äî öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

6.2. Çà çàÿâêîþ ØÅÓ çàáåçïå÷óâàòè ñóïðî-

âîäæåííÿ êîëîí ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè â

í³÷íèé ÷àñ òà çàáåçïå÷óâàòè ïåðåì³ùåííÿ

òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî çä³éñíþþòü ñòîÿí-

êó ç ïîðóøåííÿì Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó ³

çàâàæàþòü ðîáîò³ ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè.

7. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-

í³ñòðàö³ÿì:

7.1. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè êîìïëåêñí³

ñõåìè çàêð³ïëåííÿ òðîòóàð³â äëÿ çèìîâîãî ¿õ

óòðèìàííÿ çà ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè

òà îðãàí³çàö³ÿìè âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ñóá’ºê-

òàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà òåðèòî-

ð³¿ â³äïîâ³äíèõ ðàéîí³â.

7.2. Ó ðàç³ ïîã³ðøåííÿ ïîãîäíèõ óìîâ ó îñ³í-

íüî-çèìîâèé ïåð³îä îïðàöþâàòè ïèòàííÿ çà-

ëó÷åííÿ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é

ì. Êèºâà, ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-

ñò³ òà ìåøêàíö³â ì³ñòà äî ïðèáèðàííÿ òà âè-

âåçåííÿ ñí³ãó ç âóëè÷íî-øëÿõîâî¿ ìåðåæ³ ì³ñ-

òà.

8. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âïàñ-

òðàíñ» òà Êîìóíàëüí³é ñëóæá³ ïåðåâåçåíü âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ìå-

òîþ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíèõ óìîâ ðîáîòè ñí³-

ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè íà ä³ëÿíêàõ âóëè÷íî-

øëÿõîâî¿ ìåðåæ³, íà ÿêèõ øàð ïîêðèòòÿ âî-

äîþ àáî ñí³ãîì ïåðåâèùóº 80 ìì (ç ïðîãíî-

çîâàíèì ïðîäîâæåííÿì îïàä³â), âæèòè çàõî-

ä³â ùîäî îïòèì³çàö³¿ ê³ëüêîñò³ ðóõîìîãî ñêëà-

äó íà ìàðøðóòàõ ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî

òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.

9. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

ö³¿), êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð» òà

ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-

òðàö³ÿì ó ðàç³ ïîã³ðøåííÿ ïîãîäíèõ óìîâ ó

îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä 2016-2017 ðð. çàáåç-

ïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ ìåøêàíö³â ì³ñòà Êèºâà

÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî íåîá-

õ³äí³ñòü óòðèìóâàòèñÿ â³ä ïî¿çäîê íà âëàñíèõ

òðàíñïîðòíèõ çàñîáàõ.

10. Ðåêîìåíäóâàòè ï³äïðèºìñòâàì, óñòà-

íîâàì ì³ñòà Êèºâà òà ñóá’ºêòàì ï³äïðèºì-

íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ðàç³ ïîã³ðøåííÿ ïîãîä-

íèõ óìîâ â îñ³ííüî- çèìîâèé ïåð³îä 2016-

2017 ðð. âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ùîäî ðåæèìó ¿õ

ðîáîòè, çàáåçïå÷èâøè ïðîâåäåííÿ çèìîâèõ

ïðèáèðàëüíèõ ðîá³ò ç î÷èùåííÿ òåðèòîð³é

ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ ïðèëåãëèõ òåðèòîð³é

äî áóä³âåëü ³ ñïîðóä â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà.

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ñàãàéäàê ². Â.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê 2

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿)

28.10.2016 ¹ 1059

Кількість спеціалізованої техніки, 
що потребує виконання робіт 

з технічного обслуговування та капітального ремонту

№ Назва шляхово�експлуатаційних
підприємств

Найменування спеціалізованої техніки 

Сніго�
очищувачі

Соле�
розкидувачі

Снігона�
вантажувачі

Наванта�
жувачі

посипальних
матеріалів

Трактори із
сніго�

очисним
облад�
нанням

1. ШЕУ Голосіївського району 8 8 0 3 4

2. ШЕУ Дарницького району 7 8 1 3 5

3. ШЕУ Деснянського району 7 10 0 2 4

4. ШЕУ Дніпровського району 7 10 0 3 5

5. ШЕУ Оболонського району 9 10 1 2 4

6. ШЕУ Печерського району 14 10 2 3 7

7. ШЕУ Подільського району 11 11 1 2 6

8. ШЕУ Святошинського району 8 9 0 4 5

9. ШЕУ Солом'янського району 9 9 1 3 5

10. ШЕУ Шевченківського району 17 11 0 2 7

11. ШЕУ "Магістраль" 6 5 0 2 2

12. "Київавтошляхміст" 6 8 0 3 8

Всього 109 109 6 32 62

№ Назва шляхово�експлуатаційних
підприємств

Ремонт,
од.

Кап. рем.,
од.

Ремонт додаткової техніки Загалом,
од.

Автогрейдери,
од.

Бульдозери,
од.

Інші, од.

1 ШЕУ Голосіївського району 18 4 0 0 0 22

2 ШЕУ Дарницького району 6 3 0 0 3 12

3 ШЕУ Деснянського району 14 3 2 1 3 23

4 ШЕУ Дніпровського району 22 6 1 0 1 30

5 ШЕУ Оболонського району 4 1 1 1 0 7

6 ШЕУ Печерського району 30 5 2 1 40 78

7 ШЕУ Подільського району 5 1 0 0 0 6

8 ШЕУ Святошинського району 13 3 0 0 3 19

9 ШЕУ Солом'янського району 13 4 2 0 0 19

10 ШЕУ Шевченківського району 13 9 1 1 3 27

11 ШЕУ "Магістраль" 10 0 0 0 1 11

12 "Київавтошляхміст" 3 2 0 0 0 5

Всього: 151 41 9 4 54 259

Äîäàòîê 3

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿)

28.10.2016 ¹ 1059

План
організації робіт комунальної корпорації "Київавтодор" 

із забезпечення безпечного руху транспорту 
в зимовий період 2016�2017 рр.

№
п/п

Найменування операції Найменування,
тип, марка

спецмашин та
механізмів

Режим роботи машин та механізмів Підприємства, які
виділяють машини

та механізмизмінна робота цілодобове
чергування

кількість
одиниць

строки
виділення

кількість
одиниць

строки
виділення

1 Посипання шляхового
покриття
протиожеледними
матеріалами з метою
запобігання ожеледиці
при зниженні
температури до 0°С

солерозкидувачі 36 

36

20.10.2016�
01.11.2016
01.04.2017�
01.05.2017

ШЕУ районів, ШЕУ
"Магістраль", КП
"Київавтошляхміст"

2 Згрібання та підмітання
снігу з проїзної частини
вулиць

плужно�щіткові
снігоочищувачі

24 

24

20.10.2016�
01.11.2016
01.04.2017�
01.05.2017

ШЕУ районів, ШЕУ
"Магістраль", КП
"Київавтошляхміст"

3 Завантажування
протиожеледних
матеріалів в
солерозкидувачі

навантажувачі
посипальних
матеріалів

15 

15 

31

20.10.2016�
01.11.2016
01.04.2017�
01.05.2017
01.11.2016�
01.04.2017

ШЕУ районів, ШЕУ
"Магістраль", КП
"Київавтошляхміст"

4 Посипання шляхового
покриття вулиць,
інженерних споруд,
тротуарів сіллю,
фрикційними
матеріалами

солерозкидувачі
МАЗ�5551 

109 01.11.2016�
01.04.2017

ШЕУ районів, ШЕУ
"Магістраль", КП
"Київавтошляхміст"

5 Знімання снігових
накатів з покриття
вулиць та тротуарів

Тротуаро�
прибиральні,
КО�707,
автогрейдери

48 01.11. 2016
� 01.04.
2017

20 01.11.2016�
01.04.2017

ШЕУ районів, ШЕУ
"Магістраль", КП
"Київавтошляхміст"

6 Згрібання та підмітання
снігу з проїзної частини
та тротуарів

плужно�щіткові
снігоочищувачі

109 01.11.2016�
01.04.2017

ШЕУ районів, ШЕУ
"Магістраль", КП
"Київавтошляхміст"

7 Розчищення снігу на
перехрестях вулиць,
зупинках міського
транспорту та окучення
валів

плужно�щіткові
снігоочищувачі

109 01.11.2016 �
01.04.2017

ШЕУ районів, ШЕУ
"Магістраль", КП
"Київавтошляхміст"

8 Завантаження снігу та
льоду в транспортні
засоби

снігонаванта�
жувачі

6 01.11. 2016
� 01.04.
2017

6 01.11.2016 �
01.04.2017

ШЕУ районів, ШЕУ
"Магістраль", КП
"Київавтошляхміст"

9 Прибирання снігу на
виділені вільні зони

роторні
снігоочищувачі

2 01.11.2016�
01.04.2017

ШЕУ районів, ШЕУ
"Магістраль", КП
"Київавтошляхміст"

10 Прибирання снігу з
набережних та мостів

роторні
снігоочищувачі

2 01.11.2016�
01.04.2017

КП
"Київавтошляхміст"

Äîäàòîê 1

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿)

28.10.2016 ¹ 1059

Кількість спеціалізованої техніки, 
закріпленої на праві господарського відання за ШЕУ, 

КП «Київавтошляхміст» для організації 
з 01.11.2016 до 01.04.2017 цілодобових чергувань
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72. Âóë. Ä³ëîâà

73. Âóë. Äìèòð³âñüêà

74. Âóë. Äí³ïðîâîäñüêà

75. Âóë. Äîáðèé Øëÿõ

76. Âóë. Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà

77. Âóë. Äîâíàð-Çàïîëüñüêîãî

78. Âóë. Äîðîãîæèöüêà

79. Âóë. Äîíåöüêà

80. Âóë. Äðàãîìàíîâà (â³ä ïðîñï. Ïåòðà Ãðèãîðåíêà äî âóë. Àííè Àõìàòîâî¿)

81. Âóë. Òåîäîðà Äðàéçåðà

82. Âóë. ªðåâàíñüêà

83. Âóë. Æèëÿíñüêà

84. Âóë. Æìåðèíñüêà (â³ä âóë. Ñâÿòîøèíñüêî¿ äî âóë. Ãåðî¿â Êîñìîñó)

85. Âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî

86. Âóë. Çàâîäñüêà

87. Âóë. Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî

88. Âóë. Îëåêñàíäðà Àðõèïåíêà

89. Âóë. Çàíüêîâåöüêî¿

90. Âóë. Çàð³÷íà

91. Âóë. Çàïàäèíñüêà

92. Âóë. Çäîëáóí³âñüêà (â³ä Äí³ïðîâñüêî¿ íàáåðåæíî¿ äî ïðîñï. Ïåòðà Ãðèãîðåíêà)

93. Âóë. Çîä÷èõ (â³ä áóëüâ. Êîëüöîâà äî âóë. Ëèòâèíåíêî-Âîëüãåìóò)

94. Âóë. ßðîñëàâà ²âàøêåâè÷à

95. Âóë. ²íæåíåðíà

96. Âóë. ²çþìñüêà

97. Âóë. ²íñòèòóòñüêà

98. Âóë. ²ðèíèíñüêà

99. Âóë. ²ðï³íñüêà

100. Âóë. Åëåêòðèê³â

101. Âóë. Åíòóç³àñò³â

102. Âóë. Åñïëàíàäíà

103. Âóë. Åðíñòà (â³ä âóë. Íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ äî âóë. ²âàíà Ïóëþÿ)

104. Âóë. Êàéñàðîâà (â³ä âóë. Îõòèðñüêî¿ äî âóë. Ñóìñüêî¿)

105. Âóë. Êàìåíÿð³â

106. Âóë. Ãåíåðàëà Êàðáèøåâà

107. Âóë. Âàñèëÿ Êàñ³ÿíà (â³ä ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà äî âóë. Ìàðøàëà ßêóáîâñüêîãî)

108. Âóë. Êàøòàíîâà

109. Âóë. Ê³êâ³äçå (íà âñþ äîâæèíó)

110. Âóë. Ê³îòî

111. Âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêà

112. Âóë. Ìèêîëè Êèáàëü÷è÷à

113. Âóë. Ãåîðã³ÿ Êèðïè

114. Âóë. Êèòà¿âñüêà

115. Âóë. Êëåìàíñüêà

116. Âóë. Ïðåîáðàæåíñüêà

117. Âóë. Êë³í³÷íà

118. Âóë. Êíÿæèé Çàòîí

119. Âóë. Êóäðÿøîâà

120. Âóë. Ëåñÿ Êóðáàñà

121. Âóë. Êóðñüêà (â³ä âóë. ªðåâàíñüêî¿ äî Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî ïðîñïåêòó)

122. Âóë. Êîçàöüêà

123. Âóë. Êîëåêòîðíà (äî Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿)

124. Âóë. Àêàäåì³êà ªôðåìîâà (â³ä âóë. ×îðíîáèëüñüêî¿ äî ïðîñï. Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà)

125. Âóë. Þð³ÿ Êîíäðàòþêà

126. Âóë. Êîñìîíàâòà Âîëêîâà (â³ä âóë. Ìàðøàëà Æóêîâà äî Ë³ñîâîãî ïðîñïåêòó)

127. Âóë. Êîñòüîëüíà

128. Âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà

129. Âóë. Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüêà 

130. Âóë. Êóòóçîâà

131. Âóë. Ëåáåäºâà-Êóìà÷à

132. Âóë. Ëºðìîíòîâà (ñ. Áîðòíè÷³)

133. Âóë. ªâãåíà Õàð÷åíêà

134. Âóë. Ðàäîñèíñüêà

135. Âóë. Ñåðã³ÿ Êîëîñà (â³ä âóë. Ìèõàéëà Ìàêñèìîâè÷à äî âóë. Ãåðî¿â Â³éíè)

136. Âóë. Ëèïñüêà

137. Âóë. Ëèñåíêà

138. Âóë. Ë³ñê³âñüêà

139. Âóë. Ëèòâèíåíêî-Âîëüãåìóò

140. Âóë. Ëóãîâà

141. Âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî

142. Âóë. Ëþòåðàíñüêà

143. Âóë. ²âàíà Ìàçåïè

144. Âóë. Ëàâðñüêà

145. Âóë. Ìàëà Æèòîìèðñüêà

146. Âóë. Àíäð³ÿ Ìàëèøêà (â³ä ïðîñï. Âèçâîëèòåë³â äî ñòàíö³¿ ìåòðî "Äàðíèöÿ")

147. Âóë. Ìàëîï³äâàëüíà

148. Âóë. Êàðëà Ìàðêñà (ñ. Òðîºùèíà) (â³ä âóë. Ðàäîñèíñüêî¿ äî âóë. Ã³éîìà äå Áîïëàíà)

149. Âóë. Ìàðøàëà Ãðå÷êà

150. Âóë. Ìàðøàëà Æóêîâà

151. Âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà

152. Âóë. Ìàðøàëà ßêóáîâñüêîãî

153. Âóë. Ìàñë³âêà

154. Âóë. Ìåæèã³ðñüêà

155. Âóë. Ìåæîâà

156. Âóë. Ìåëüíèêîâà

157. Âóë. Ìåõàí³çàòîð³â

158. Âóë. Ìå÷íèêîâà

159. Âóë. ²âàíà Ìèêèòåíêà

160. Âóë. Ìèëîñëàâñüêà (â³ä âóë. Ë³ñê³âñüêî¿ äî âóë. Ðàäóíñüêî¿ òà â³ä ïðîñï Âîëîäèìèðà

Ìàÿêîâñüêîãî äî âóë. Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî)

161. Âóë. Ìèðîï³ëüñüêà

162. Âóë. Ìèõàéë³âñüêà

Äîäàòîê 4

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿)

28.10.2016 ¹ 1059

Перелік
проїзної частини вулиць м. Києва 

із складними умовами руху, 
головних магістральних вулиць, 

вулиць, якими проходять маршрути руху 
громадського транспорту загального користування, 

та інших вулиць, на яких першочергово у період снігопадів, 
ожеледиці виконується обробка 

технологічними матеріалами 
1. Âóë. Àâòîçàâîäñüêà

2. Âóë. Àâ³àêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà

3. Âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà

4. Âóë. Ìèêîëè Àìîñîâà

5. Âóë. Àìóðñüêà (â³ä Àìóðñüêî¿ ïëîù³ äî âóë. Êîçàöüêî¿)

6. Âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â 

7. Âóë. Áàæîâà

8. Âóë. Áàêèíñüêà (â³ä âóë. Îëüæè÷à äî âóë. Ãðîçíåíñüêî¿)

9. Âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà (ïàðíèé á³ê ïî âñ³é äîâæèí³, íåïàðíèé á³ê â³ä âóë. Ãðàäèíñüêî¿

äî ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà)

10. Âóë. Áàíêîâà

11. Âóë. Áàñåéíà

12. Âóë. Áàñò³îííà

13. Âóë. Áàóìàíà

14. Âóë. Áëàêèòíîãî

15. Âóë. Áîãàòèðñüêà

16. Âóë. Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à 

17. Âóë. Ã³éîìà äå Áîïëàíà

18. Âóë. Á³ëèöüêà

19. Âóë. Á³ëîðóñüêà

20. Âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà

21. Âóë. Ìàêñèìà Áåðëèíñüêîãî (â³ä âóë. Ðèçüêî¿ äî âóë. Ùóñºâà)

22. Âóë. ²ãîðÿ Òóð÷èíà

23. Âóë. Áîðèñï³ëüñüêà

24. Âóë. Áîðùàã³âñüêà

25. Âóë. Áðàòèñëàâñüêà

26. Âóë. Áóäàð³íà

27. Âóë. Áóä³âåëüíèê³â

28. Âóë. Áóä³íäóñòð³¿

29. Âóë. Áóëàõîâñüêîãî

30. Âóë. Âàâèëîâèõ (â³ä âóë. Ðèçüêî¿ äî âóë. Ùóñºâà)

31. Âóë. Âàíäè Âàñèëåâñüêî¿

32. Âóë. Âàñèëüê³âñüêà (â³ä Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ïëîù³ äî âóë. Ìàðè÷àíñüêî¿, â³ä âóë. Ëîìîíîñîâà

äî Àìóðñüêî¿ ïëîù³)

33. Âóë. Ìèêîëè Âàñèëåíêà

34. Âóë. Âàñèëÿ Æóêîâñüêîãî

35. Âóë. Âåëèêà Æèòîìèðñüêà

36. Âóë. Àðõ³òåêòîðà Âåðáèöüêîãî

37. Âóë. Âåðáîâà (â³ä Îáîëîíñüêîãî ïðîñïåêòó äî ïðîñï. Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî)

38. Âóë. Ïåòðà Âåðøèãîðè

39. Âóë. Âèøãîðîäñüêà

40. Âóë. Âèøíÿê³âñüêà

41. Âóë. Âîëîäèìèðñüêà

42. Âóë. Âîëîäèìèðî-Ëèá³äñüêà

43. Âóë. Âîëãîãðàäñüêà

44. Âóë. Áóëüâàðíî-Êóäðÿâñüêà

45. Âóë. Êâ³òêè Ö³ñèê (â³ä âóë. Ñåëÿíñüêî¿ äî 5-¿ ë³í³¿)

46. Âóë. Ãàðìàòíà

47. Âóë. Éîðäàíñüêà

48. Âóë. Ãâàðä³éñüêà

49. Âóë. Ãåíåðàëà Ðîäèìöåâà

50. Âóë. Ãåíåðàëà Íàóìîâà

51. Âóë. Ãåðî¿â Â³éíè (ñ. Æóëÿíè) (â³ä âóë. Ñåðã³ÿ Êîëîñà äî âóë. Ïîâ³òðîôëîòñüêî¿)

52. Âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà

53. Âóë. Ãåðî¿â Êîñìîñó (â³ä âóë. Æìåðèíñüêî¿ äî âóë. ßêóáà Êîëàñà)

54. Âóë. Ãåðî¿â Îáîðîíè

55. Âóë. Ãåðöåíà

56. Âóë. Âàäèìà Ãåòüìàíà

57. Âóë. Ãíàòà Þðè

58. Âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà

59. Âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà (â³ä âóë. Ãîãîë³âñüêî¿ äî âóë. ßðîñëàâ³â Âàë)

60. Âóë. Àðõ³òåêòîðà Ãîðîäåöüêîãî

61. Âóë. Àíòîíîâè÷à

62. Âóë. Ãîñï³òàëüíà

63. Âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî

64. Âóë. Ãðîçíåíñüêà (â³ä âóë. Áàêèíñüêî¿ äî âóë. ×àïëèã³íà)

65. Âóë. Ìèêîëè Ãð³í÷åíêà (â³ä âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ äî âóë. Áàéêîâî¿)

66. Âóë. Êîñòÿíòèíà Äàíüêåâè÷à (â³ä âóë. Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî äî ïðîñï. Âîëîäèìèðà

Ìàÿêîâñüêîãî)

67. Âóë. Äåãòÿð³âñüêà 

68. Âóë. Äåêàáðèñò³â

69. Âóë. Äåì³¿âñüêà (â³ä ïðîñï. Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî äî âóë. Êîçàöüêî¿)

70. Âóë. Äåïóòàòñüêà

71. Âóë. Äåñÿòèííà
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163. Âóë. Îëåêñàíäðà Ìèøóãè

164. Âóë. Ì³ëþòåíêà

165. Âóë. Ì³ñüêà

166. Âóë. Ìîíòàæíèê³â

167. Âóë. Ìîñêîâñüêà

168. Âóë. Ìîñòèöüêà (â³ä âóë. Íàòàë³¿ Óæâ³é äî âóë. Âèøãîðîäñüêî¿)

169. Âóë. Íàáåðåæíî-Êîð÷óâàòñüêà

170. Âóë. Íàáåðåæíî-Ëóãîâà

171. Âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà

172. Âóë. Íàã³ðíà

173. Âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ (â³ä Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ïëîù³ äî áóäèíêó ¹ 14)

174. Âóë. Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî

175. Âóëèö³ Íèæí³é Âàë òà Âåðõí³é Âàë (â³ä âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêî¿ äî âóë. Íàáåðåæíî-Ëóãîâî¿)

176. Âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà

177. Âóë. Íîâîïèðîã³âñüêà

178. Âóë. Îâðóöüêà

179. Âóë. Ðà¿ñè Îê³ïíî¿

180. Âóë. Îëåêñ³¿âñüêà (â³ä âóë. Ïðåîáðàæåíñüêî¿ äî âóë. Ñîëîì'ÿíñüêî¿)

181. Âóë. Îëüãèíñüêà

182. Âóë. Îëüæè÷à (â³ä âóë. Îëåíè Òåë³ãè äî âóë. ×àïëèã³íà)

183. Âóë. Ïèëèïà Îðëèêà

184. Âóë. Îñèïîâñüêîãî

185. Âóë. Îõòèðñüêà

186. Âóë. Ñîô³¿ Ïåðîâñüêî¿

187. Âóë. Ñèìîíà Ïåòëþðè

188. Âóë. Ï³âí³÷íî-Ñèðåöüêà (â³ä âóë. Ìàðøàëà Ãðå÷êà äî ðîçâîðîòíîãî ê³ëüöÿ òðîëåéáóñ³â)

189. Âóë. Ï³äëèïêà

190. Âóë. Ðóæèíñüêà

191. Âóë. Ï³äë³ñíà

192. Âóë. Ï³òåðñüêà

193. Âóë. Ïîâ³òðîôëîòñüêà (ñ. Æóëÿíè) (â³ä âóë. Ãåðî¿â Â³éíè äî âóë. Òàðàñà Øåâ÷åíêà)

194. Âóë. Ïîëçóíîâà

195. Âóë. Ïîëÿðíà 

196. Âóë. Ïîïóäðåíêà (â³ä âóë. Áóä³âåëüíèê³â äî âóë. Áàæîâà)

197. Âóë. Ïîñò-Âîëèíñüêà 

198. Âóë. Åæåíà Ïîòüº

199. Âóë. Ïðåäñëàâèíñüêà

200. Âóë. Ïðîìèñëîâà

201. Âóë. Ïðîìèñëîâà (ñ. Áîðòíè÷³)

202. Âóë. Ïðîð³çíà

203. Âóë. Ïðîòàñ³â ßð

204. Âóë. Ïðèâîêçàëüíà 

205. Âóë. Ïðè÷àëüíà

206. Âóë. ²âàíà Ïóëþÿ (â³ä âóë. Åðíñòà äî ðîçâîðîòíîãî ê³ëüöÿ òðîëåéáóñ³â)

207. Âóë. Ïóòèâëüñüêà (â³ä âóë. Ê³îòî äî âóë. Ðàäèñò³â)

208. Âóë. Ôåîäîðè Ïóøèíî¿

209. Âóë. Ïóõ³âñüêà (â³ä âóë. Òåîäîðà Äðàéçåðà äî ÒÅÖ-6)

210. Âóë. Ïóøê³íñüêà

211. Âóë. Ðàäèñò³â

212. Âóë. Ðàäóíñüêà

213. Âóë. Îòöÿ Àíàòîë³ÿ Æóðàêîâñüêîãî (â³ä âóë. Òàðàñà Øåâ÷åíêà äî Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè)

214. Âóë. Ðàéäóæíà

215. Âóë. ªâãåíà Ñâåðñòþêà

216. Âóë. Ðåâóöüêîãî (âíóòð³øí³ ïðî¿çäè)

217. Âóë. Ð³çíèöüêà

218. Âóë. Ðèçüêà (â³ä âóë. Äîðîãîæèöüêî¿ äî âóë. Âàâèëîâèõ)

219. Âóë. Ðîãí³äèíñüêà

220. Âóë. Ëàðèñè Ðóäåíêî

221. Âóë. Ñîô³¿ Ðóñîâî¿

222. Âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî

223. Âóë. Ñàäîâà

224. Âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî

225. Âóë. Ñàëþòíà (â³ä âóë. Äàíèëà Ùåðáàê³âñüêîãî äî âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà)

226. Âóë. Ñàðàòîâñüêà

227. Âóë. Ñâ³òëà (ñ. Áîðòíè÷³)

228. Âóë. Ñâ³òëèöüêîãî (â³ä ïðîñï. Ñâîáîäè äî âóë. ×åðâîíîï³ëüñüêî¿)

229. Âóë. Ñâÿòîøèíñüêà 

230. Âóë. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî

231. Âóë. Âàëåíòèíà Ñºðîâà (â³ä âóë. ²âàíà Ìèêèòåíêà äî âóë. Ñóëåéìàíà Ñòàëüñüêîãî)

232. Âóë. Ñåëÿíñüêà (â³ä âóë. Êâ³òêè Ö³ñèê äî âóë. Þíêåðîâà)

233. Âóë. ²âàíà Ìèêîëàé÷óêà

234. Âóë. Ñåìåíà Ñêëÿðåíêà

235. Âóë. Ñèìèðåíêà

236. Âóë. Ñèðåöüêà (â³ä âóë. Êèðèë³âñüêî¿ äî âóë. Ñåìåíà Ñêëÿðåíêà)

237. Âîçíåñåíñüêèé óçâ³ç 

238. Âóë. Ñì³ëÿíñüêà

239. Âóë. Ñîô³éñüêà (â³ä âóë.Âîëîäèìèðñüêî¿ äî Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³)

240. Âóë. Ñîëîì’ÿíñüêà

241. Âóë. Ñîøåíêà (â³ä ïë. Òàðàñà Øåâ÷åíêà äî ðîçâîðîòíîãî ê³ëüöÿ òðîëåéáóñ³â)

242. Âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà

243. Âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüêà

244. Âóë. Ñòåöåíêà

245. Âóë. Ñóâîðîâà

246. Âóë. Ñóëåéìàíà Ñòàëüñüêîãî (â³ä âóë. Ðàéäóæíî¿ äî áóëüâ. Ïåðîâà)

247. Âóë. Ñóìñüêà

248. Âóë. Íàòàë³¿ Óæâ³é

249. Âóë. Óðë³âñüêà

250. Âóë. Óøèíñüêîãî

251. Âóë. Òàòàðñüêà

252. Âóë. Îëåíè Òåë³ãè

253. Âóë. Í³ìåöüêà

254. Âóë. Òåïëîâîçíà

255. Âóë. Òåðåùåíê³âñüêà

256. Âóë. Ëüâà Òîëñòîãî

257. Âóë. Òðüîõñâÿòèòåëüñüêà

258. Âóë. Ìèõàéëà Ìàêñèìîâè÷à

259. Âóë. Òóëóçè (â³ä Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè äî áóëüâ. Ðîìåíà Ðîëëàíà)

260. Âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà

261. Âóë. Òóðãåíºâñüêà

262. Âóë. Óí³âåðñèòåòñüêà

263. Âóë. Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî

264. Âóë. Ô³çêóëüòóðè

265. Âóë. ²âàíà Ôðàíêà

266. Âóë. Êèðèë³âñüêà

267. Âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî

268. Âóë. Õðåùàòèê

269. Âóë. Ìàðèíè Öâºòàºâî¿

270. Âóë. ªëèçàâåòè ×àâäàð

271. Âóë. ×àïëèã³íà (â³ä âóë. Ãðîçíåíñüêî¿ äî âóë. Îëüæè÷à)

272. Âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà

273. Âóë. ×åðâîíîï³ëüñüêà

274. Âóë. Ïèðîã³âñüêèé øëÿõ

275. Âóë. ×åðâîíîòêàöüêà (â³ä âóë. Áàæîâà äî âóë. Áóä³âåëüíèê³â)

276. Âóë. Ôåäîðà Ìàêñèìåíêà (â³ä âóë. Ì³ñüêî¿ äî 5-¿ ë³í³¿)

277. Âóë. Â'ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà

278. Âóë. ×îðíîáèëüñüêà

279. Âóë. Òàðàñà Øåâ÷åíêà (ñ. Áîðòíè÷³)

280. Âóë. Òàðàñà Øåâ÷åíêà (ñ. Æóëÿíè) (â³ä âóë. Ïîâ³òðîôëîòñüêî¿ äî âóë. Ðàäÿíñüêî¿)

281. Âóë. Øîâêîâè÷íà

282. Âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà (â³ä âóë. Áðàòèñëàâñüêî¿ äî âóë. Ì³ëþòåíêà)

283. Âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³

284. Âóë. Þð³ÿ Øóìñüêîãî

285. Âóë. Äàíèëà Ùåðáàê³âñüêîãî

286. Âóë. ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ

287. Âóë. Ùóñºâà (ïî âñ³é äîâæèí³)

288. Âóë. Ìèêîëè Þíêåðîâà (â³ä 5-¿ ë³í³¿ äî 7-¿ ë³í³¿)

289. Âóë. ßã³äíà

290. Âóë. Äåðåâëÿíñüêà (â³ä âóë. Ãåðöåíà äî âóë. Á³ëîðóñüêî¿)

291. Âóë. ßðîñëàâ³â Âàë

292. Äîðîãà â³ä âóë. Áîðèñï³ëüñüêî¿ äî ñòàíö³¿ ìåòðî "×åðâîíèé Õóò³ð"

293. Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç

294. Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç

295. Äí³ïðîâñüêèé óçâ³ç

296. Êëîâñüêèé óçâ³ç

297. Ïîä³ëüñüêèé óçâ³ç

298. Ïàðêîâà äîðîãà

299. Ïåòð³âñüêà àëåÿ

300. Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà

301. Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà

302. Ïðîâ. Âèíîãðàäíèé

303. Ïðîâ. Êð³ïîñíèé

304. Ïðîâ. Îðëîâñüêèé (â³ä âóë. Ðèçüêî¿ äî âóë. Ùóñºâà)

305. Ïðîâ. Îõòèðñüêèé

306. Áóëüâ. Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî

307. Áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â

308. Áóëüâ. Êîëüöîâà

309. Áóëüâ. ²âàíà Ëåïñå

310. Áóëüâ. Ïåðîâà

311. Áóëüâ. Ðîìåíà Ðîëëàíà

312. Áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè

313. Áóëüâ. ×îêîë³âñüêèé

314. Áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà

315. Çàë³çíè÷íå øîñå (â³ä âóë. Ê³êâ³äçå äî ñòàíö³¿ ìåòðî "Âèäóáè÷³")

316. Íàáåðåæíå øîñå

317. Íàääí³ïðÿíñüêå øîñå

318. Ñòîëè÷íå øîñå

319. Õàðê³âñüêå øîñå

320. Ïëîùà Âîêçàëüíà

321. Ïðîñï. Ìèêîëè Áàæàíà

322. Áðîâàðñüêèé ïðîñïåêò

323. Ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà

324. Ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà

325. Ïðîñï. Ïåòðà Ãðèãîðåíêà

326. Â³äðàäíèé ïðîñïåêò

327. Ïðîñï. Âèçâîëèòåë³â

328. Ïðîñï. Âîçç'ºäíàííÿ

329. Ïðîñï. Þð³ÿ Ãàãàð³íà

330. Ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà

331. Ãîëîñ³¿âñüêèé ïðîñïåêò

332. Ïðîñï. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà

333. Ïðîñï. Ëåñÿ Êóðáàñà

334. Ë³ñîâèé ïðîñïåêò

335. Ïðîñï. Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî

336. Ì³íñüêèé ïðîñïåêò

337. Ïðîñï. Ìèðó

338. Ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè

339. Ïðîñï. Íàóêè (ïî âñ³é äîâæèí³)

340. Îáîëîíñüêèé ïðîñïåêò (â³ä âóë. Âåðáîâî¿ äî âóë. Áîãàòèðñüêî¿)

341. Ïðîñï. Îáîëîíñüêèé (â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî "Îáîëîíü" äî ñòàíö³¿ ìåòðî "Ãåðî¿â Äí³ïðà")

342. Ïðîñï. Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà

343. Ïðîñï. Ïåðåìîãè

344. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïðîñïåêò

345. Ïðîñï. Âàñèëÿ Ïîðèêà

346. Ïðîñï. "Ïðàâäè" (â³ä âóë. Âèøãîðîäñüêî¿ äî ïðîñï. Ãåîðã³ÿ ¥îí´àäçå) 



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
15 ëèñòîïàäà 2016 ð.

¹123(4893)

11

347. Ïðîñï. Ìàðøàëà Ðîêîññîâñüêîãî

348. Ïðîñï. Ñâîáîäè

349. Ïðîñï. Ïàâëà Òè÷èíè

350. Ïðîñï. Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî

351. Ïëîùà Àðñåíàëüíà

352. Ïëîùà Áåññàðàáñüêà

353. Ïëîùà Ãåðî¿â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

354. Ïëîùà Ãîëîñ³¿âñüêà

355. Ïëîùà ªâðîïåéñüêà

356. Ïëîùà ²íòåðíàö³îíàëüíà 

357. Ïëîùà Êåð÷åíñüêà

358. Ïëîùà Êîíòðàêòîâà

359. Ïëîùà Ïåòðà Êðèâîíîñà

360. Ïëîùà Äàðíèöüêà

361. Ïëîùà Ëèá³äñüêà

362. Ïëîùà Ëüâ³âñüêà 

363. Ïëîùà Ìèõàéë³âñüêà

364. Ïëîùà Ìîñêîâñüêà

365. Ïëîùà Îäåñüêà

366. Ïëîùà Ïåðåìîãè

367. Ïëîùà Ïîøòîâà

368. Ïëîùà Ïðèâîêçàëüíà

369. Ïëîùà Ñåâàñòîïîëüñüêà 

370. Ïëîùà Ñëàâè

371. Ïëîùà Ñîëîì'ÿíñüêà

372. Ïëîùà Ñîô³éñüêà

373. Ïëîùà Ëüâà Òîëñòîãî

374. Ïëîùà Òóëüñüêà

375. Ïëîùà ²âàíà Ôðàíêà

376. Ïëîùà Õàðê³âñüêà

377. Ïëîùà Òàðàñà Øåâ÷åíêà
Керівник апарату В. Бондаренко 

Äîäàòîê 5

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

28.10.2016 ¹ 1059

ПЕРЕЛІК
місць складування посипальних матеріалів ШЕУ, 

КП "Київавтошляхміст"

№ Місце складування Назва підприємства

1 Просп. Науки, 53 ШЕУ Голосіївського району

2 Вул. Дніпродзержинська, 130 ШЕУ Дарницького району

3 Вул. Електротехнічна, 6 ШЕУ Деснянського району

4 Просп. Броварський, 2 ШЕУ Дніпровського району

5 Пров. Куренівський, 15�а ШЕУ Оболонського району

6 Набережно�Печерська дорога, 4 ШЕУ Печерського району

7 Вул. Електриків, 19�а ШЕУ Подільського району

8 Вул. Дружківська, 12 ШЕУ Святошинського району

9 Вул. Янтарна, 5 ШЕУ Святошинського району

10 Вул. Народного ополчення, 16 ШЕУ Солом'янського району

11 Просп. Науки, 53�а ШЕУ Шевченківського району

12 Вул. Бакинська, 35 ШЕУ Шевченківського району

13 Вул. Лютнева, 58 ШЕУ "Магістраль"

14 Вул. Промислова, 4�а КП "Київавтошляхміст"

15 Просп. Степана Бандери, 26�а КП "Київавтошляхміст"

Керівник апарату В. Бондаренко 

Äîäàòîê 6

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿)

28.10.2016 ¹ 1059

ПЕРЕЛІК
вулиць і площ м. Києва, вивезення снігу 

з яких здійснюється першочергово
1. Âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â

2. Âóë. Àâòîçàâîäñüêà

3. Âóë. Àêàäåì³êà Áîãîìîëüöÿ

4. Âóë. Áàíêîâà

5. Ïðîñï. Ìèêîëè Áàæàíà

6. Âóë. Á³ëèöüêà íà ï³äéîì³ â³ä âóë. Âèøãîðîäñüêî¿

7. Áîðè÷³â óçâ³ç

8. Âóë. Âàñèëüê³âñüêà

9. Âóë. Âèøãîðîäñüêà

10. Ïðîñï. Âîçç'ºäíàííÿ

11. Ïëîùà Âîêçàëüíà

12. Âóë. Âîëîäèìèðñüêà

13. Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç

14. Âàíòîâèé ì³ñò

15. Âóë. Âåðõí³é Âàë

16. Ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà

17. Ïëîùà Ãåðî¿â Áðåñòó

18. Ïëîùà Ãåðî¿â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

19. Âóë. Ãåðöåíà

20. Ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà

21. Ïëîùà Ãîëîñ³¿âñüêà

22. Âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî

23. Âóë. Àíòîíîâè÷à (â³ä âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî äî âóë. Ëüâà Òîëñòîãî)

24. Âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà

25. Ïëîùà á³ëÿ ïàì'ÿòíèêà Ìèõàéëó Ãðóøåâñüêîìó

26. Äí³ïðîâñüêèé óçâ³ç

27. Ïëîùà Ëèá³äñüêà

28. Âóë. Äåñÿòèííà

29. Âóë. Åëåêòðèê³â

30. Åñòàêàäà âçäîâæ âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêî¿

31. Ïëîùà ªâðîïåéñüêà

32. Âóë. Ìàëà Æèòîìèðñüêà

33. Âóë. Âåëèêà Æèòîìèðñüêà

34. Âóë. ²íñòèòóòñüêà

35. Âóë. Ñèìîíà Ïåòëþðè

36. Âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà

37. Ïëîùà Êîíòðàêòîâà

38. Âóë. Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî

39. Âóë. Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà

40. Âóë. Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüêà

41. Âóë. Êóòóçîâà

42. Êóäðÿâñüêèé óçâ³ç

43. Ïëîùà Äàðíèöüêà

44. Ïëîùà Ëüâ³âñüêà

45. Âóë. Ëèïñüêà

46. Âóë. Ëþòåðàíñüêà (â³ä âóë. Áàíêîâî¿ äî âóë. Øîâêîâè÷íî¿)

47. Ïðîñï. Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî

48. Ïðîñï. Ì³íñüêèé

49. Âóë. Ìèõàéë³âñüêà

50. Ïëîùà Ìèõàéë³âñüêà

51. Âóë. Ìåëüíèêîâà

52. Âóë. ²âàíà Ìàçåïè

53. Ì³ñò Ìåòðî

54. Ì³ñò íà âõîä³ â Ãàâàíü

55. Ìîñêîâñüêèé ì³ñò

56. Ïëîùà Ìîñêîâñüêà

57. Ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè

58. Âóë. Ìîñêîâñüêà

59. Âóë. Ìåæèã³ðñüêà

60. Ïëîùà Ì³íñüêà

61. Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³

62. Ïðîñï. Íàóêè (â³ä âóë. Ãîëîñ³¿âñüêî¿ äî Ñòðàòåã³÷íîãî øîñå òà íà ä³ëÿíö³ â³ä ïðîâ.

Ìîòîðíîãî äî âóë. Ïèðîã³âñüêèé øëÿõ)

63. Âóë. Íàáåðåæíî-Ðèáàëüñüêà 

64. Íàääí³ïðÿíñüêå øîñå

65. Âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà 

66. Âóë. Íàáåðåæíî-Ëóãîâà

67. Âóë. Íèæí³é Âàë

68. Âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà

69. Âóë. Îâðóöüêà

70. Âóë. Îñèïîâñüêîãî íà ï³äéîì³

71. Âóë. Ïèëèïà Îðëèêà

72. Ì³ñò ³ìåí³ ª.Î. Ïàòîíà

73. Ï³âäåííèé ìîñòîâèé ïåðåõ³ä

74. Ïëîùà Ïåðåìîãè

75. Âóë. Ïèðîãîâà

76. Ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé

77. Ïîä³ëüñüêèé óçâ³ç

78. Ïëîùà Ïîøòîâà

79. Âóë. Ïðèâîêçàëüíà

80. Âóë. Ïðåäñëàâèíñüêà (â³ä âóë. ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ äî âóë. Í³ìåöüêî¿)

81. Âóë. Ïóøê³íñüêà (â³ä âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî äî âóë. Ïðîð³çíî¿)

82. Âóë. Ðåéòàðñüêà

83. Âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³

84. Âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî

85. Âóë. Ñåìåíà Ñêëÿðåíêà

86. Ïëîùà Ñëàâè

87. Âóë. Ñòð³ëåöüêà

88. Ïëîùà Ñåâàñòîïîëüñüêà 

89. Âóë. Ñîô³éñüêà

90. Ïëîùà Ñîô³éñüêà

91. Ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé

92. Ñòîëè÷íå øîñå

93. Âóë. Ñóâîðîâà

94. Ïëîùà ïåðåä Íàö³îíàëüíèì ïàëàöîì ìèñòåöòâ "Óêðà¿íà"

95. Òåðèòîð³ÿ ï³äõîä³â äî ôóí³êóëåðà

96. Âóë. Îëåíè Òåë³ãè

97. Âóë. Í³ìåöüêà (â³ä âóë. Ïðåäñëàâèíñüêî¿ äî âóë. Âåëèêî¿ Âàñèëüê³âñüêî¿)

98. Ïëîùà Ëåñ³ Óêðà¿íêè

99. Âóë. Êèðèë³âñüêà

100. Âóë. Õðåùàòèê

101. Õàðê³âñüêå øîñå

102. Ïëîùà Õàðê³âñüêà
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Äîäàòîê 7 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

28.10.2016 ð. ¹ 1059

Перелік 
майданчиків для відстою, розворотних кілець та кінцевих зупинок 

маршрутів міського пасажирського транспорту загального користування, 
на яких буде здійснюватися першочергове прибирання

1. «Âóë. Ìàðøàëüñüêà» (ïðîñï. Íàóêè)

2. «Ê³áåðíåòè÷íèé öåíòð» (ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà)

3. «Âóë. ×îðíîáèëüñüêà» (âóë. ²ðï³íñüêà)

4. «Ïðîñï. Ñâîáîäè» (ïðîñï. Ñâîáîäè)

5. «Âóë. Þð³ÿ Ñìîëè÷à» (âóë. Þð³ÿ Ñìîëè÷à)

6. «Âóë. Ñèðåöüêà» (âóë. Á³ëèöüêà)

7. «Âóë. Ñîøåíêà» (âóë. Ñîøåíêà)

8. «Âóë. Ñì³ëÿíñüêà» (âóë. Ñì³ëÿíñüêà)

9. «Àåðîïîðò Êè¿â (Æóëÿíè)» (ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé)

10. «Äåðæàâíèé ìóçåé àðõ³òåêòóðè òà ïîáóòó» (âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî)

11. «Áîòàí³÷íèé ñàä» (âóë. Áàñò³îííà)

12. «Çàë³çíè÷íå øîñå» (âóë. Ê³êâ³äçå)

13. «Âóë. Àêàäåì³êà Ùóñºâà» (ïðîâ. Îðëîâñüêèé)

14. «Ïëîùà Êîñìîíàâò³â» (âóë. ªðåâàíñüêà)

15. «Âóë. Îëüæè÷à» (âóë. ×àïëèã³íà)

16. «Ìóçåé ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè» (âóë. ²âàíà Ìàçåïè)

17. «Âóë. Êàäåòñüêèé ãàé» (âóë. ²âàíà Ïóëþÿ)

18. «Âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà» (âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà)

19. «Âóë. Ï³âí³÷íà» (âóë. Ï³âí³÷íà)

20. «Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ïåòð³âêà» (ïðîñï. Îáîëîíñüêèé)

21. «Âóë. Ìèëîñëàâñüêà» (ïðîñï. Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî)

22. «Âóë. Îëåêñàíäðà Ñàáóðîâà» (ïðîñï. Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî)

23. Ïåðåõðåñòÿ âóë. Áóëãàêîâà ç ïðîñï. Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà

24. Ïåðåõðåñòÿ âóë. Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ ç ïðîñï. Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà

25. Ðîçâîðîòíèé ìàéäàí÷èê íà ïåðåõðåñò³ âóë. Òóëóçè, 1-à ç âóë. Çîä÷èõ

26. Ïëîùà Ãåðî¿â Áðåñòà

27. Ïåðåõðåñòÿ âóë. Ëèòâèíåíêî-Âîëüãåìóò ç âóë. Çîä÷èõ

28. Ðîçâîðîòíèé ìàéäàí÷èê ì³æ âóë. Ïðèð³÷íîþ ³ ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà òà ìàéäàí÷èê â³ä-

ñòîþ

29. Ðîçâîðîòíèé ìàéäàí÷èê íà ïëîù³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà (Ì³íñüêå øîñå, 1-à)

30. Ðîçâîðîòíèé ìàéäàí÷èê á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî «Ïåòð³âêà» íà ïåðåõðåñò³ ïðîñï. Îáîëîíñüêîãî

ç âóë. Âåðáîâîþ

Ç1. «Âóë. Ìèëîñëàâñüêà» (âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà)

32. Ìàéäàí÷èê äëÿ â³äñòîþ àâòîáóñ³â á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî «Âèäóáè÷³» (âóë. Íàáåðåæíî-Ïå÷åð-

ñüêà, 31-à)

33. Ðîçâîðîòíèé ìàéäàí÷èê íà ïåðåõðåñò³ âóë. Áóëüâàðíî-Êóäðÿâñüêî¿ — âóë. ßðîñëàâ³â Âàë

34. Ìàéäàí÷èê äëÿ â³äñòîþ òðîëåéáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 29 (âóë. Âàëåíòèíà Ñºðîâà)

35. Ðîçâîðîòíèé ìàéäàí÷èê íà Ðèáàëüñüêîìó ï³âîñòðîâ³ (âóë. Åëåêòðèê³â,7)

36. Â³äñò³éíèé òà ðîçâîðîòíèé ìàéäàí÷èê íà âóë. ²âàíà Ìèêèòåíêà, 27-à

37. Ìàéäàí÷èê äëÿ â³äñòîþ âóë. Ïîïóäðåíêà, 14 (á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî «Äàðíèöÿ»)

38. «Çàë³çíè÷íèé ìàñèâ» (âóë. Âîëãîãðàäñüêà)

39. «Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Âèäóáè÷³» (Çàë³çíè÷íå øîñå)

40. «Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³» (âóë. Ñîô³éñüêà)

41. «Ëóê’ÿí³âñüêà ïëîùà» (âóë. Á³ëîðóñüêà)

42. Ïåðåõðåñòÿ ïðîñï. Îáîëîíñüêîãî ç âóë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî

43. Ðîçâîðîòíèé ìàéäàí÷èê íà ïåðåõðåñò³ âóë. Ìèêîëè Þíêåðîâà òà âóë. Ñåëÿíñüêî¿

44. «Âóë. Ìèëîñëàâñüêà» (âóë. Ðàäóíñüêà)

45. Âîêçàëüíà ïëîùà

46. Ïåðåõðåñòÿ ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè òà âóë. Âåðáîâî¿ (çàë³çíè÷íà ïëàòôîðìà «Çåí³ò»)

47. Ïðîñï. Áðîâàðñüêèé (ñòàíö³ÿ ìåòðî «Äàðíèöÿ»)

48. Ïðîñï. Îáîëîíñüêèé á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî «Ãåðî¿â Äí³ïðà» (ðîçâîðîò àâòîáóñ³â)

49. Âóë. Óðë³âñüêà (ðîçâîðîò àâòîáóñ³â)

50. Âóë. Ñîô³¿ Ðóñîâî¿ (ðîçâîðîò àâòîáóñ³â)

51. Âóë. Ïîëçóíîâà — âóë. Ãåîðã³ÿ Êèðïè (ðîçâîðîò àâòîáóñ³â)

52. Âóë. Ðèçüêà (ðîçâîðîò òðîëåéáóñ³â)

53. «Êè¿â-Âîëèíñüêèé» (âóë. Ïîñò-Âîëèíñüêà)

54. «Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Âèñòàâêîâèé öåíòð» (ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 1, âóë. Âàñèëüê³âñüêà)

55. «Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ëóê’ÿí³âñüêà» (âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â)

56. Ëèá³äñüêà ïëîùà (ðîçâîðîòí³ ê³ëüöÿ)

57. «Ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» (âóë. Þð³ÿ Êîíäðàòþêà)

58. Âóë. Îðàíæåðåéíà

59. «Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ë³ñîâà» (âóë. Ê³îòî)

60 «Ñàíàòîð³é «Ë³ñîâà ïîëÿíà» (7-à ë³í³ÿ, Ïóùà-Âîäèöÿ)»

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 8 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

28.10.2016 ð. ¹ 1059

Перелік 
місць для тимчасового накопичення снігу 

у осінньо#зимовий період 2016#2017 рр. 

103. Âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî

104. âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà

105. Ïðîñï. Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî

106. Áóëüâ. ×îêîë³âñüêèé

107. Ïëîùà Òàðàñà Øåâ÷åíêà

108. Áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà

109. Âóë. Øîâêîâè÷íà

110. Âóë. ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ (â³ä âóë. Ïðåäñëàâèíñüêî¿ äî âóë. Âåëèêî¿ Âàñèëüê³âñüêî¿)

111. Âóë. ßðîñëàâ³â Âàë

112. Ïðîñï. Ïåðåìîãè

113. Âóë. Ãíàòà Þðè

114. Ïåðåõðåñòÿ âóë. Àêàäåì³êà ªôðåìîâà ç áóëüâ. Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî

115. Âóë. Ñåìàøêà (â³ä âóë. Ôåîäîðè Ïóøèíî¿ äî ïðîñï. Ïåðåìîãè)

Керівник апарату В. Бондаренко 

№ Назва підприємства Сіль (тис. т) Дрібний щебінь (тис. т) Пісок (тис. т)

1 ШЕУ Голосіївського району 6,0 0,5 6,2

2 ШЕУ Дарницького району 4,3 0,3 4,0

3 ШЕУ Деснянського району 5,5 0 4,6

4 ШЕУ Дніпровського району 4,2 0 3,0

5 ШЕУ Оболонського району 4,8 0 5,0

6 ШЕУ Печерського району 3,4 0,6 4,2

7 ШЕУ Подільського району 3,5 0 4,2

8 ШЕУ Святошинського району 5,4 0 3,6

9 ШЕУ Солом'янського району 5,5 0,6 4,2

10 ШЕУ Шевченківського району 5,8 0,1 6,0

11 ШЕУ "Магістраль" 1,4 0 1,0

12 КП "Київавтошляхміст" 2,9 0 6,3

Всього 52,7 2,1 52,3

№ Місце тимчасового накопичення снігу Підприємства, що вивозять сніг у
місця тимчасового накопичення

1 Вул. Саперно=Слобідська на ділянці між підприємствами
"Укркоопбакалія" та ТОВ "Метал= Холдінг" (непарний бік)

ШЕУ Голосіївського району

2 Вул. Пирогівський шлях (пустир) ШЕУ Голосіївського району, ШЕУ
"Магістраль"

3 Вул. Колекторна (пустир) ШЕУ Дарницького району, ШЕУ
"Магістраль"

4 Вул. Старобориспільська на перетині з дорогою на Червоний Хутір ШЕУ Дарницького району

5 Просп. Петра Григоренка ріг вул. Тепловозної ШЕУ Дарницького району

6 Вул. Миколи Закревського на перетині з вул. Милославською ШЕУ Деснянського району

7 Вул. Пухівська ШЕУ Деснянського району

8 Вул. Вифлиємська (вздовж залізничної колії) ШЕУ Дніпровського району

9 Перехрестя вул. Алішера Навої та вул. Генерала Жмаченка ШЕУ Дніпровського району

10 Харківське шосе під шляхопроводом ШЕУ Дніпровського району

11 Пустир на розі вул. Березняківської і Дніпровської набережної ШЕУ Дніпровського району

12 Вул. Олександра Мильчакова (розподільча смуга) ШЕУ Дніпровського району

13 Вул. Олекси Довбуша (біля залізничної дороги) ШЕУ Дніпровського району

14 Вул. Березнева, 12 ШЕУ Дніпровського району

15 Вул. Петра Вершигори (розподільча смуга) ШЕУ Дніпровського району

16 Вул. Празька, 18=18=а ШЕУ Дніпровського району

17 Бульв. Ярослава Гашека (пустир) ШЕУ Дніпровського району

18 Просп. Броварський на розі вул. Кіото (з обох боків) ШЕУ Дніпровського району

19 Вул. Богатирська (пустир) ШЕУ Оболонського району

20 Вул. Прирічна ШЕУ Оболонського району

21 Вул. Промислова, 5/7 ШЕУ Печерського району

22 Перехрестя вул. Будіндустрії та Набережно=Печерської дороги ШЕУ Печерського району

23 Бульв. Дружби народів, 15 ШЕУ Печерського району

24 Столичне шосе (учбове містечко цивільної оборони) ШЕУ Печерського району

25 Вул. Набережно=Рибальська (біля Подільсько=Воскресенського
мостового переходу)

ШЕУ Подільського району

26 Вул. Газопровідна (санітарна смуга під ЛЕП) ШЕУ Подільського району

27 Просп. Перемоги біля автокемпінгу "Пролісок" ШЕУ Святошинського району

28 Вул. Проектна (парний бік) ШЕУ Святошинського району

29 Вул. Якова Качури (парний бік) ШЕУ Святошинського району

30 Вул. Обухівська (біля очисних споруд) ШЕУ Святошинського району

31 Пустир між вул. Сигнальною та вул. Медовою ШЕУ Солом'янського району

32 Вул. Байкова (біля залізничного мосту) ШЕУ Шевченківського району

33 Вул. Лютнева (пустир) ШЕУ "Магістраль"

34 Дніпровська набережна (тротуар)

35 Набережне шосе (тротуар)

36 Протасів Яр (тротуар)

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 9

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

28.10.2016 ð. ¹ 1059

План 
заготівлі посипальних матеріалів для обробки дорожнього покриття 

в осінньо#зимовий період 2016#2017 рр., 
що здійснюватиметься ШЕУ та КП «Київавтошляхміст»

Керівник апарату В. Бондаренко
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Äîäàòîê 10 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

28.10.2016 ð. ¹ 1059

Перелік 
вулиць м. Києва, на яких здійснюватимуться заходи з обмеження руху

транспортних засобів на осінньо#зимовий період 2016#2017 рр. 
з 01.11.2016 до 01.04.2017 рр. шляхом встановлення тимчасових дорожніх

знаків 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» 
з табличками 7.12 «Ожеледиця»

1. Âóë. Ìèêîëè Àìîñîâà (â³ä áóäèíêó ¹ 8 â îáîõ íàïðÿìêàõ)

2. Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç (â îáîõ íàïðÿìêàõ)

3. Ïðîâ. Àéâàçîâñüêîãî (â³ä âóë. Íàã³ðíî¿ äî òóïèêà â îáîõ íàïðÿìêàõ)

4. Âóë. Áëàêèòíîãî (â³ä ïðîñï. Íàóêè äî âóë. Ãåðî¿â Îáîðîíè â îäíîìó íàïðÿì-

êó)

5. Âóë. Âåðáîëîçíà (â îáîõ íàïðÿìêàõ)

6. Âóë. Ãîðîäíÿ (â³ä âóë. Äîêó÷àºâñüêî¿ äî âóë. Ïðîòàñ³â ßð â îäíîìó íà-

ïðÿìêó)

7. Âóë. Çâ³ðèíåöüêà (â³ä âóë. Òèì³ðÿçºâñüêî¿ äî ïðîâ. Çâ³ðèíåöüêîãî â îáîõ íà-

ïðÿìêàõ)

8. Âóë. Çîëî÷³âñüêà (â îáîõ íàïðÿìêàõ)

9. Âóë. ²íñòèòóòñüêà (â³ä âóë. Îëüãèíñüêî¿ äî âóë. Õðåùàòèê â îäíîìó íàïðÿì-

êó)

10. Âóë. ²ãîð³âñüêà (â³ä âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî äî âóë. Áîðè÷³â Ò³ê â îáîõ íà-

ïðÿìêàõ)

11. Âóë. Êàäåòñüêèé Ãàé (â îáîõ íàïðÿìêàõ)

12. Âóë. Êë³í³÷íà (â îäíîìó íàïðÿìêó)

13. Êëîâñüêèé óçâ³ç (â³ä âóë. Ìå÷íèêîâà äî âóë. Ãóñîâñüêîãî â îáîõ íàïðÿìêàõ)

14. Âóë. Êîçàöüêà (â³ä âóë. Äåì³¿âñüêî¿ äî ïðîâ. Õóòîÿð³âñüêîãî â îáîõ íàïðÿì-

êàõ)

15. Âóë. Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüêà (â³ä âóë. Ëþòåðàíñüêî¿ äî âóë. Áàñåéíî¿ â îäíîìó íàïðÿì-

êó)

16. Âóë. Êóðãàí³âñüêà (â îáîõ íàïðÿìêàõ)

17. Âóë. Êóçüìèíñüêà (â³ä âóë. Íîâîóêðà¿íñüêî¿ äî âóë. Ìàã³ñòðàëüíî¿ â îáîõ íà-

ïðÿìêàõ)

18. Âóë. Ëèñîã³ðñüêà (â îäíîìó íàïðÿìêó)

19. Âóë. Ëèñÿíñüêà (â îáîõ íàïðÿìêàõ)

20. âóë. Ëîêîìîòèâíà (â îáîõ íàïðÿìêàõ)

21. Âóë. Ìàêàð³âñüêà (â³ä âóë. Ïóãà÷îâà äî òóïèêà â îáîõ íàïðÿìêàõ)

22. Âóë. Ìàëîï³äâàëüíà (â³ä âóë. Ïàòîðæèíñüêîãî äî ïðîâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà â îáîõ

íàïðÿìêàõ)

23. Âóë. Ì³÷óð³íà (â³ä áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â äî âóë. Ñåðã³ÿ Ñòðóòèíñüêîãî)

24. Âóë. Ìîíòàæíèê³â (â îáîõ íàïðÿìêàõ)

25. Âóë. ²âàíà Ìàçåïè (â³ä âóë. Ïàíô³ëîâö³â äî ïëîù³ Ãåðî¿â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿

â³éíè â îáîõ íàïðÿìêàõ)

26. Ïðîâ. Íàã³ðíèé (â³ä âóë. Íàã³ðíî¿ äî òóïèêà â îáîõ íàïðÿìêàõ)

27. Âóë. Íîâîìàêàð³âñüêà (â³ä âóë. Ïóãà÷îâà äî òóïèêà â îáîõ íàïðÿìêàõ)

28. Âóë. Íèæíüîþðê³âñüêà (â³ä áóäèíêó ¹ 10 äî âóë. Ñòàðà Ïîëÿíà â îáîõ íàïðÿìêàõ)

29. Âóë. Îëåã³âñüêà (â³ä âóë. Íèæí³é Âàë äî âóë. Ëóê’ÿí³âñüêî¿ â îäíîìó íàïðÿì-

êó)

30. Âóë. Îëüãèíñüêà (â îáîõ íàïðÿìêàõ)

31. Âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà (â îäíîìó íàïðÿìêó)

32. Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç (â³ä âóë. Ðèáàëüñüêî¿ äî âóë. Ëåîí³äà Ïåðâîìàéñüêîãî â

îáîõ íàïðÿìêàõ)

33. Âóë. Ïåòð³âñüêà (â îáîõ íàïðÿìêàõ)

34. Âóë. Ïîëüîâà (â³ä âóë. Òåòÿíè ßáëîíñüêî¿ äî âóë. Âàäèìà Ãåòüìàíà â îáîõ

íàïðÿìêàõ)

75. Âóë. Ïåòðà Ðàä÷åíêà (â îáîõ íàïðÿìêàõ)

36. Âóë. Ðèëººâà (â îáîõ íàïðÿìêàõ)

37. Âóë. Ñòåïàíà Ðóäàíñüêîãî (â³ä âóë. Íîâîóêðà¿íñüêî¿ äî âóë. Ìàã³ñòðàëüíî¿ â îáîõ íà-

ïðÿìêàõ)

38. Âîçíåñåíñüêèé óçâ³ç (â³ä áóäèíêó ¹ 22 äî âóë. Ãëèáî÷èöüêî¿ â îäíîìó íàïðÿì-

êó)

39. Ñìîðîäèíñüêèé óçâ³ç (â îáîõ íàïðÿìêàõ)

40. Âóë. Ñîëÿíà (â³ä âóë. Îòòî Øì³äòà äî áóä. ¹ 9 â îáîõ íàïðÿìêàõ)

41. Ñòðàòåã³÷íå øîñå (â³ä ìàã³ñòðàë³ áåçïåðåðâíîãî ðóõó äî âóë. Ïàâëà Ãðàáîâñüêî-

ãî â îáîõ íàïðÿìêàõ)

42. Âóë. Ñòóäåíòñüêà (â³ä ñòîìàòîëîã³÷íî¿ ïîë³êë³í³êè äî âóë. Ãëèáî÷èöüêî¿ â îáîõ

íàïðÿìêàõ)

43. Âóë. Ñóìñüêà (â³ä âóë. Êàìåíÿð³â äî âóë. Êàéñàðîâà â îáîõ íàïðÿìêàõ)

44. Âóë. Òðüîõñâÿòèòåëüñüêà (â³ä âóë. Êîñòüîëüíî¿ äî âóë. Õðåùàòèê â îáîõ íàïðÿìêàõ)

45. Âóë. Òàòàðñüêà (â³ä âóë. Ãëèáî÷èöüêî¿ äî ïðîâ. Òàòàðñüêîãî â îáîõ íàïðÿì-

êàõ)

46. Âóë. Àâ³àêîíñòðóêòîðà ²ãîðÿ  (â îáîõ íàïðÿìêàõ)

Ñ³êîðñüêîãî

47. Âóë. Òèì³ðÿçºâñüêà (â³ä âóë. Çâ³ðèíåöüêî¿ äî Çàë³çíè÷íîãî øîñå â îäíîìó íà-

ïðÿìêó)

48. Âóë. Ëàáîðàòîðíà (â³ä âóë. Àíð³ Áàðáþñà äî âóë. Ïðåäñëàâèíñüêî¿ â îäíîìó

íàïðÿìêó)

49. Âóë. Ôåäüêîâè÷à (â îáîõ íàïðÿìêàõ)

50. Âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî (â³ä âóë. Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî äî âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà â

îáîõ íàïðÿìêàõ)

51. ² ²ðîâ. Øèøê³íñüêèé (â³ä âóë. Íàã³ðíî¿ äî òóïèêà â îáîõ íàïðÿìêàõ)

52. Âóë. Øîâêîâè÷íà (â³ä âóë. Àêàäåì³êà Áîãîìîëüöÿ äî âóë. Áàñåéíî¿ â îáîõ íà-

ïðÿìêàõ)

53. Âóë. ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ (â³ä âóë. Ïðåäñëàâèíñüêî¿ äî âóë. Âåëèêî¿ Âàñèëüê³âñüêî¿ â

îäíîìó íàïðÿìêó)

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 11 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

28.10.2016 ð. ¹ 1059

Перелік 
перехресть вулиць, на яких світлофори перемикаються 

на миготливий режим сигналу жовтого кольору

² âàð³àíò

1. Ìèõàéë³âñüêà ïëîùà — âóë. Ìèõàéë³âñüêà

2. Âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî — âóë. Âîëîäèìèðñüêà

3. Âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî — âóë. Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî

4. Áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà — âóë. Ïóøê³íñüêà

5. Âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà — ×åõîâñüêèé ïðîâóëîê

5. Ïðîñï. Ãîëîñ¿¿âñüêèé — âóë. Ãåðî¿â Îáîðîíè

7. Âóë. Âîëîäèìèðñüêà — âóë. Ïðîð³çíà

8. Áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè — âóë. Íîâîãîñï³òàëüíà

9. Ïðîñï. Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî — âóë. Êðóòîã³ðíà

10. Áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà — âóë. Òåðåùåíê³âñüêà

11. Âóë. ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ — âóë. Àíð³ Áàðáþñà

12. Âóë. Ê³êâ³äçå — âóë. Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî

13. Ïðîñï. «Ïðàâäè» — ïðîñï. Ñâîáîäè — âóë. Íàòàë³¿ Óæâ³é

14. Âóë. ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 32

15. Âóë. ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ — âóë. Àíð³ Áàðáþñà

II âàð³àíò (ó ðàç³ ³íòåíñèâíèõ ñí³ãîïàä³â), êð³ì ïåðåõðåñòü ² âàð³àíòó 

íà ìèãîòëèâèé ðåæèì ñèãíàëó æîâòîãî êîëüîðó äîäàòêîâî ïåðåìèêàþòüñÿ 

ñâ³òëîôîðè íà òàêèõ ïåðåõðåñòÿõ:

1 Óñ³ ïåðåõðåñòÿ íà âóë. Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é, âóë. Àíòîíîâè÷à òà âóë. Õðåùàòèê çà âèíÿò-

êîì ïåðåõðåñòÿ âóë. Õðåùàòèê — áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà

2. Âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â — âóë. Îáñåðâàòîðíà

3. Âóë. Îâðóöüêà — Ïîä³ëüñüêèé óçâ³ç

4. Âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî — âóë. Ñàäîâà

5. Âóë. Êèðèë³âñüêà — Ïîä³ëüñüêèé óçâ³ç

6. Ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé — âóë. Âàñèëüê³âñüêà

7. Ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé — Ãîëîñ³¿âñüêà ïëîùà

8. Âóë. Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà — âóë. Ãðèãîð³ÿ Àíäðþùåíêà

9. Âóë. Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà —âóë. Ìàðøàëà Ðèáàëêà

10. Ïðîñï. Íàóêè — á³ëÿ áóäèíêó ¹ 27

11. Ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé — âóë. Þë³óñà Ôó÷èêà

12. Âóë. Ñîëîì’ÿíñüêà — âóë. Ìàêñèìà Êðèâîíîñà ³ âóë. Ìåõàí³çàòîð³â

13. Âóë. Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî — âóë. Êóäðÿøîâà

14. Âóë. Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî — âóë. Ñòàä³îííà

15. Ïàðêîâà äîðîãà — Äí³ïðîâñüêèé óçâ³ç

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàê³í÷åííÿ â íàñòóïíîìó íîìåð³ 

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

10 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 216/1529

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

адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1055 
«Про встановлення тарифів на платні послуги 

зі стоматологічної допомоги, які надаються державними 
та комунальними закладами охорони здоров’я у м. Києві»

Розпорядження № 1029 від 25 жовтня 2016 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548

«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулю#
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен#
ня переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих
медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про держав#
ну реєстрацію нормативно#правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впоряд#
кування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014

ðîêó ¹ 1055 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà

ïëàòí³ ïîñëóãè ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³

íàäàþòüñÿ äåðæàâíèìè òà êîìóíàëüíèìè çà-

êëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ó ì. Êèºâ³», çàðåºñ-

òðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³

Êèºâ³ 07 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 33/1086, íîâè-

ìè ïóíêòàìè 20-23 òàêîãî çì³ñòó:

«20. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³

ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëü-

íå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâ-

íî- ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà, ùî äîäàþòüñÿ.

21. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³

ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëü-

íå ï³äïðèºìñòâî «Ñòîìàòîëîã³ÿ Ñâÿòîøèíñüêî-

ãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ùî äîäàþòüñÿ.

22. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³

ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëü-

íå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèí-

íî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè «Ðóñàí³âêà»

Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ùî äîäàþòü-

ñÿ.

23. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³

ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëü-

íå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âñüêèé öåíòð íîâèõ òåõ-

íîëîã³é â ñòîìàòîëîã³¿», ùî äîäàþòüñÿ.»

Ó çâ’ÿçêó öèì ïóíêòè 20-22 ââàæàòè â³äïîâ³ä-

íî ïóíêòàìè 24-26.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà:

¹
ï/ï Àäðåñà îá'ºêòà íåðóõîìîñò³ Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà íåðóõîìîñò³ Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè,

ïëîùà, êâ.ì Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà ó
ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè ó ãðí (áåç ÏÄÂ)

1 âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 17-Â Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 62 1 ïîâåðõ (÷àñòèíà âåñòèáþëþ), 3,00 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 599,25 1 198,50*

2 âóë. Çëîëáóí³âñüêà, 7-Á Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 111 ³ì Ñ.À. Êîâïàêà 1 ïîâåðõ (÷àñòèíà ðåêðåàö³¿), 3.00 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 595,50 1 191,00*

3 âóë. ßëòèíñüêà, 13 Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 127 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
òà ë³òåðàòóðè 1 ïîâåðõ (÷àñòèíà âåñòèáþëþ), 3,00 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 590,25 1 180,50*

4 âóÿ Ðîñ³éñüêà, 45 Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 160 1 ïîâåðõ(÷àñòèíà âåñòèáþëþ), 3,00 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 590,25 1 180,50*

5 âóë. Âåðáèöüêîãî, 26-Â Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 255 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì
ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ ïðåäìåò³â 1 ïîâåðõ (÷àñòèíà âåñòèáþëþ), 3.00 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 598,50 1 197,00*

6 âóë. Õàð÷åíêà ªâãåíà, 23-Á Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 280 1 ïîâåðõ (÷àñòèíà âåñòèáþëþ). 3.00 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³ëïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 569,25 1 138,50*

7 âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 7-Ã Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 284 1 ïîâåðõ (÷àñòèíà âåñòèáþëþ), 3,00 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 590,25 1 180,50*

8 âóë. Ñëàâãîðîäñüêà, 14 Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 289 1 ïîâåðõ (÷àñòèíà âåñòèáþëþ), 3,00 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 590,25 1 180,50*

9 âóë. Ðåâóöüêîãà, 13-À Ã³ìíàç³ÿ ¹290 1 ïîâåðõ (÷àñòèíà âåñòèáþëþ), 3,00 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 590,25 1 180,50*

10 âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 19 Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 291 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì
³íîçåìíî¿ ìîâè 1 ïîâåðõ (÷àñòèíà âåñòèáþëþ), 3.00 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 590,25 1 180.50*

11 âóë. Êîøèöÿ, 8 Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 296 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì
³íîçåìíî¿ ìîâè 1 ïîâåðõ (÷àñòèíà âåñòèáþëþ), 3.00 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 600,00 1 200,00*

12 âóë. Õàð÷åíêà ªâãåíà, 53 Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 305 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì
³íîçåìíî¿ ìîâè 1 ïîâåðõ (÷àñòèíà âåñòèáþëþ), 3,00 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 569,25 1 138,50*

13 ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 21-Á Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 309 1 ïîâåðõ (÷àñòèíà âåñòèáþëþ), 3,00 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 600,00 1 200,00*

14 âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 7-À Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 314 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì
³íîçåìíî¿ ìîâè 1 ïîâåðõ (÷àñòèíà âåñòèáþëþ), 3,00 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 599,25 1 198,50*

15 âóë. Äðàãîìàíîâà, 27-À Ã³ìíàç³ÿ ¹ 315 1 ïîâåðõ (÷àñòèíà âåñòèáþëþ), 3.00 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 600,00 1 200,00*

16 âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 12-À Êè¿âñüêà ³íæåíåðíà ã³ìíàç³ÿ 1 ïîâåðõ(÷àñòèíà âåñòèáþëþ), 3,00 Ðîçì³ùåííÿ ãîðþâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 599,25 1 198,50*

17 ïðîâ. Ïîë³ñüêèé, 9 Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 217 1 ïîâåðõ (÷àñòèíà âåñòèáþëþ), 3,00 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 581,25 1 162,50*

18 âóë. Äåêàáðèñò³â, 8-À Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 302 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì
ïðåäìåò³â õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî öèêëó 1 ïîâåðõ (÷àñòèíà âåñòèáþëþ), 3,00 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 598,50 1 197,00*

ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß 
îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× - ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß 3 ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ»

1.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
17,20êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Âåðõí³é Âàë, ¹40 ë³ò. À,
(1-é ïîâåðõ)

Ãðîìàäñüêà
îðãàí³çàö³ÿ 313,33 626,66

ð/ð 26002301835243 ó ÒÂÁÂ ¹10026/0104 ô³ë³¿ -ÃÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáë. ÏÀÒ
Äåðæàâíèé Îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» Êîä áàíêó 322669 

Êîä ªÄÐÏÎÓ 39609111

2.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ
22,40êâ.ì çà àäðåñîþ: âóë. Êèðèë³âñüêà, ¹109-Â/1
ë³ò. À, (1 -é ïîâåðõ)

Ãðîìàäñüêà
îðãàí³çàö³ÿ 499,28 998,56

ð/ð 26002301835243 ó ÒÂÁÂ ¹10026/0104 ô³ë³¿-ÃÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáë. ÏÀÒ
Äåðæàâíèé Îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» Êîä áàíêó 322669 

Êîä ªÄÐÏÎÓ 39609111

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá'ºêòà - 2 ðîêè 364 äí³.

Óìîâè êîíêóðñó:

- Ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïðèéìàþòü Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ çä³éñíþþòü áåçêîøòîâíó þðèäè÷íó
äîïîìîãó ìàëîçàáåçïå÷åíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ òà þðèäè÷íó äîïîìîãó äëÿ âèð³øåííÿ
ïèòàíü ïðè ñòâîðåíí³ ÎÑÁÁ;

- ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;

- âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;

- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò îðåíäîäàâöÿ àáî ³íøîãî ñóá'ºêòà íà çä³éñíåííÿ
íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè,âèòðàò îðåíäîäàâöÿ àáî ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à
íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (óðàç³ â³äñóòíîñò³ áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ öèõ âèòðàò).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;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:

- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò
íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿,âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ

³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³,
ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì,äîòðèìàííÿ
ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè; 

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â çàïå÷àòàíîìó
êîíâåðò³ ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè ðàçîì ç îïèñîì:

1) çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ â îãîëîøåíí³ ïðî êîíêóðñ.
ßêùî ïðåòåíäåíò âæå ïîäàâàâ çàÿâó ïðî îðåíäó, ÿêà ñòàëà ï³äñòàâîþ äëÿ îãîëîøåííÿ
êîíêóðñó, ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó â³í ïîäàº íîâ³ ïðîïîçèö³¿ â³äïîâ³äíî äî óìîâ
êîíêóðñó;

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ
ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó); 

³íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç íèì;

2) â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà: 

äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:

äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;

êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì) òà áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî
äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå
á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:

êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà
ïðåäñòàâíèêà;

çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó - áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó
þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî
äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî
ï³äïðèºìíèöòâà - ô³çè÷íî¿ îñîáè - ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.
3) äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè çàçíà÷åíèé îá'ºêò îðåíäè,
íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ «Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ»
(êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³). Êîíêóðñíà
ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³çâèùå,
³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³ - ô³çè÷íî¿ îñîáè, ³íôîðìàö³þ ïðî îá'ºêò îðåíäè, ïðîïîçèö³þ ùîäî
ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü (áåç âðàõóâàííÿ ÏÄÂ).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäàþòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì
«Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿».

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 20 êàëåíäàðíèõ äí³â, ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ ³íôîðìàö³¿
â ãàçåò³ «Õðåùàòèê», çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïëîùà, 2, ê³ì. 9 î 16.00. ßêùî
îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, ñâÿòêîâèé àáî ³íøèé íåðîáî÷èé äåíü, ùî
âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî íà ïåðøèé çà
íèì ðîáî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ - çà 3 ðîáî÷³ äí³ äî äàòè
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó: 30 ëèñòîïàäà, 2016 ð. äî 16.00.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04071, ì. Êè¿â, âóë. Îáîëîíñüêà,
37Á, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ê. 2, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 485-18-87.

* Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî
îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Îäåðæóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ð/ð ¹ 31555202377966 â ÃÓ ÄÊÑÓ
ì. Êèºâà, ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 37448113

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê âñ³õ îá'ºêò³â îðåíäè -2 ðîêè 364 äí³.Áàëàíñîóòðèìóâà÷
âñ³õ îá'ºêò³â îðåíäè Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ 

Óìîâè êîíêóðñó:
• âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;
• îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ,àëå íå ìåíøå

ñòàðòîâî¿;
• äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó

ðîçì³ð³ òà ïîðÿäêó, ùî âèçíà÷åíî ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
• â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà,

à ñàìå: 
-ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêòîðåíäè; 
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã;

âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿,âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó
îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó
áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç
ïîñòà÷àëüíèêàìè;

• âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
• êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè

îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó;
• êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåíü ó ãàçåò³

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê», çà âèñòàâëåíèìè íåþ ðàõóíêàìè;
• ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó;
• óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ

íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;
• ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
• âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;
• ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê

îðåíäíî¿ ïëàòè;
• ïðîâåäåííÿ áàòüê³âñüêèõ çáîð³â àáî çáîð³â ãîë³â áàòüê³âñüêèõ êîì³òåò³â òà

íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ øëÿõîì ïîãîäæåííÿ ç äèðåêòîðîì øêîëè (ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³)
ïðî ìîæëèâ³ñòüðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòóç óçãîäæåíèì àñîðòèìåíòîì òîâàð³â;

• â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñò³ ïðèäáàííÿ çà ãîò³âêó òîâàð³â, ùî â³äïóñêàþòüñÿ ó
òîðãîâåëüíîìó àâòîìàò³;

• ïåðåë³ê ïðîäóêò³â,ùî ìîæëèâî îòðèìàòè â àâòîìàò³,ïîâèíåí áóòè ïåðåâ³ðåíèé
ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòóã³ã³ºíè òà ìåäè÷íî¿ åêîëîã³¿ òà ïîãîäæåíí³ ÄÑÅÑÓêðà¿íè äëÿ ðåàë³çàö³¿
ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ (ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³);

• â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñò³ ðîçì³ùåííÿ â çàêëàä³ îñâ³òè êàâîâîãî àâòîìàòó òà
àâòîìàòó ç âèäà÷³ ñíåêîâî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêà íå â³äïîâ³äàº íîðìàì ñàíåï³äåìñòàíö³¿,

ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ñïîæèâàííÿ ä³òüìè øê³äëèâèõ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ùî
íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà ¿õ çäîðîâ'ÿ;

• áàëàíñîóòðèìóâà÷ ïîâåðòàº ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â àâàíñîâó îðåíäíó
ïëàòó âñ³ì ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ;

ïîâåðíåííÿ êîøò³â ó÷àñíèêàì êîíêóðñó,ùî íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè,çä³éñíþºòüñÿ
âèêëþ÷íî íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ïëàòíèêà.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-

ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê 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,òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü

íà ïðåäñòàâíèêà;
-çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó-áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó

þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â,ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî
äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî
ï³äïðèºìíèöòâà - ô³çè÷íî¿ îñîáè - ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3.Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó

îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè

ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
6. Ïåðåë³ê ïðîäóêò³â òà âèñíîâêè äî íèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ äåðæàâíèõ çàêëàä³â

ç ïåðåâ³ðêè ÿêîñò³ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ òà ïîãîäæåííÿ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè
ç ïèòàíü áåçïå÷íîñò³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â òà çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ïðî ìîæëèâ³ñòü
ðåàë³çàö³¿ òàêèõ ïðîäóêò³â ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.

7. Òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà òîðãîâåëüíèé àâòîìàò ç ³íôîðìàö³ºþ ùîäî â³äñóòíîñò³
áàíêíîòîïðèéìà÷à.Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 15 ãðóäíÿ 2016 ðîêó îá 11.00 â ïðèì³ùåíí³
Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ó àêòîâ³é çàë³. Äîêóìåíòè
ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³
ç â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà
ó÷àñòüóêîíêóðñ³,óðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñóòà îá'ºêòà
îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷). Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿
äîêóìåíòàö³¿ äî 16.45 ãîä. 09 ãðóäíÿ 2016 ðîêó.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá.
420,430 (ïí.-÷ò.ç 09.00 äî 18.00,ïò.ç 09.00 äî 16.45.Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).
Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02068,ì.Êè¿â,âóë.Î.Êîøèöÿ,
11, êàá. 420, 430 (ïí. - ÷ò. ç 09.00 äî 18.00, ïò. ç 09.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç
13.00 äî 13.45).Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 564-98-42, 564-92-01.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß 
îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà

ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð

ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð
àâàíñîâî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè,
ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× - ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÍÅÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÎ-Ä²ÀÃÍÎÑÒÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ» ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ»

1.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 53,00

êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë.
Ìîñòèöüêà, ¹9 (2-é ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº
ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿

ãðóïè

7507,33 
8% 15014,66

ð/ð 26002300237057 â ÏÀÒ
«Îùàäáàíê» ì. Êè¿â êîä áàíêó
322669 êîä ªÄÐÏÎÓ 26199200

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

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:
- äèðåêòîðà-õóäîæíüîãî êåð³âíèêà êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Òåàòðàëüíî âèäîâèùíèé

çàêëàä êóëüòóðè «Àêòîð»;

- äèðåêòîðà-õóäîæíüîãî êåð³âíèêà êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Òåàòðàëüíî âèäîâèùíèé
çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêà ìàëà îïåðà».

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè ó
ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ
äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿö³, ð³ê ³ ì³ñöå
íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü,
ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé
íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ’ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî
íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â
ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò
äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

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

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

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.
Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 21 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî êóëüòóðó» Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè

ïðèéìàº ïðîïîçèö³¿ â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ êóëüòóðè â³äïîâ³äíîãî
ôóíêö³îíàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ ùîäî êàíäèäàò³â äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

Â³äïîâ³äíî äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê,
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.12.2015 ¹ 60/60 (ç³ çì³íàìè),
Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïëàíóºòüñÿ, íà öåé ÷àñ, âèä³ëèòè
20,0 ìëí ãðí íà ïðèäáàííÿ (áóä³âíèöòâî) æèòëà äëÿ ÷åðãîâèê³â êâàðòèðíîãî îáë³êó.

Â ìåæàõ âèä³ëåíèõ êîøò³â Äåïàðòàìåíò áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
ïëàíóº ïðèäáàòè îäíîê³ìíàòí³, äâîê³ìíàòí³, òðèê³ìíàòí³ òà ÷îòèðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ç
òåõí³÷íèì îáëàøòóâàííÿì ³ âíóòð³øí³ì îçäîáëåííÿì, ó ââåäåíèõ â åêñïëóàòàö³þ
áóäèíêàõ.

Çàáóäîâíèêè ìîæóòü íàïðàâëÿòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ç ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ Äåïàðòàìåíòó
áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ:

- ïîøòîâèì çâ'ÿçêîì: âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 42, ì. Êè¿â, 01601
- ôàêñèì³ëüíèì çâ'ÿçêîì çà òåëåôîíàìè: 234-01-24, 235-30-23.
- íà åëåêòðîííó àäðåñó: viddil03@ukr.net
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 234-01-24, 235-30-23

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî
«Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.
Çàêðåâñüêîãî, 81/1:

1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 81/1, çàãàëüíà ïëîùà - 22,00 êâ.ì, öîêîëüíèé ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ
³í³ö³àòîðà îðåíäè - ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè (áåç ÏÄÂ) -
312500,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè - 10%, ñòàðòîâà ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) - 2604,17 ãðí, òåðì³í
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

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

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³  Êèºâ³  äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ -êîìóíàëüíå    ï³äïðèºìñòâî    «Êåðóþ÷à
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ùî çíàõîäèòüñÿ ïî 
âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15: 

1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 21, çàãàëüíà ïëîùà - 32,76 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè -615160,00 ãðí,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè - ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ñòàâêà - 1% íà ïëîùó äî 20 êâ.ì
òà 4% íà ïëîùó ïîíàä 20 êâ.ì, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) - 471,48 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ)
ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ - 10
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:  02225, ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè
äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ - ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß 
- íåæíòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ïðîñï. Â³äðàäíèé, 24/93, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 91,6 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà

çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ - ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 7720,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Òåðì³í
ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó - 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: 03020,ïðîñï Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,41,Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá 179.Îòðèìàòè äîâ³äêîâó
³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

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 ¿

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó– 10 ðîáî÷èõ äí³â ç 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 296-56-56)

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ Ñòðîê îðåíäè çàïðîïî-

íîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà 
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× —ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ» (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 Íàï³âï³äâàë âóë.Õàðê³âñüêå
øîñå,7 77,30

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ

ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñòàíîâèòü íå
á³ëüøå ÿê 50 êâ. ì (50 êâ. ì)

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â íà ïëîù³, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ³ ñòàíîâèòü íå á³ëüø ÿê 50 êâ.ì (27,30 êâ. ì)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.09.2016

1 ãðí. íà ð³ê

1%

-

11,28

-

307,85

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá'ºêòà - 2 ðîêè 364 äí³.
Óìîâè êîíêóðñó:
- ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿

ïåðåìîæöÿ;
- âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó

âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè;

-êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò îðåíäîäàâöÿ àáî ³íøîãî
ñóá'ºêòà íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè, âèòðàò
îðåíäîäàâöÿ àáî ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà ïóáë³êàö³þ
îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ
öèõ âèòðàò).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;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà

óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå: 
-ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé

îá'ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
-â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ

ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã
ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà
âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó,
âèâîçóñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà
ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

-ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà
îðåíäè; 

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³
îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿
â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè
ðàçîì ç îïèñîì:

1) çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ â îãîëîøåíí³
ïðî êîíêóðñ.ßêùî ïðåòåíäåíò âæå ïîäàâàâ çàÿâó ïðî îðåíäó, ÿêà ñòàëà
ï³äñòàâîþ äëÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó, ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó â³í
ïîäàº íîâ³ ïðîïîçèö³¿ â³äïîâ³äíî äî óìîâ êîíêóðñó;

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿
ïëàòè,ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó);

³íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç íèì;

2) â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà: 

äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:

äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿
îñîáè;

êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì) òà áàçîâèé âèòÿã
ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-
ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³
äîêóìåíò³â;

äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:

êîï³þ äîêóìåíòà,ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó,òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó
äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó-áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî
ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé
íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

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

3) äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè çàçíà÷åíèé îá'ºêò
îðåíäè, íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ
«Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ
ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³).Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè
íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî
áàòüêîâ³ -ô³çè÷íî¿ îñîáè, ³íôîðìàö³þ ïðî îá'ºêò îðåíäè,ïðîïîçèö³þ ùîäî
ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü (áåç âðàõóâàííÿ ÏÄÂ).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäàþòüñÿ â îêðåìîìó
êîíâåðò³ ç íàïèñîì «Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿»

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 20 êàëåíäàðíèõ äí³â,ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ
³íôîðìàö³¿ â ãàçåò³ «Õðåùàòèê», çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà
ïëîùà,2,ê³ì.9 î 16.00.ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé,
ñâÿòêîâèé àáî ³íøèé íåðîáî÷èé äåíü, ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî íà ïåðøèé çà íèì
ðîáî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – çà 
3 ðîáî÷³ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó: 30 ëèñòîïàäà 2016 ð.äî 16.00.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04071, ì. Êè¿â,
âóë. Îáîëîíñüêà, 37Á, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ê.2,òåëåôîí
äëÿ äîâ³äîê: 485-18-87.
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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 50919

15 ëèñòîïàäà 2016 ð.
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ì²ÑÒÎ

Ó ìåð³¿ 127 êèÿíàì 
âðó÷èëè äåðæàâí³ â³äçíàêè
é íàãîðîäè Óêðà¿íè

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊ êîðîëåâ³ Ôðàíö³¿,
äî÷ö³ êè¿âñüêîãî êíÿçÿ ßðîñëàâà
Ìóäðîãî Àíí³ â³äêðèëè â ÷åòâåð
óâå÷åð³ â ñêâåð³ íà Ëüâ³âñüê³é ïëî-
ù³ â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ñòîëè-
ö³.

Ìîíóìåíò ïðåäñòàâëåíèé â îá-
ðàç³ ìàëåíüêî¿ ñòîÿ÷î¿ ä³â÷èíêè,
îñê³ëüêè äèòèíñòâî Àííè ìèíóëî
â Êèºâ³. Âîíà òðèìàº â ðóêàõ êíèæ-
êó, à ¿¿ ãîëîâó â³í÷àº ä³àäåìà. Ñòà-
òóþ â³äëèòî â áðîíç³ ó íàòóðàëü-
íó âåëè÷èíó.

«Öåé ïàì’ÿòíèê íàãàäóâàòèìå
óñ³ì, ùî êíÿæíà Àííà Êè¿âñüêà
ñòàëà îäíèì ³ç ïåðøèõ ñèìâîë³â,

ÿê³ îá’ºäíóþòü Óêðà¿íó òà Ôðàí-
ö³þ»,— çàçíà÷èëà ïîñîë Ôðàíö³¿
â Óêðà¿í³ ²çàáåëü Äþìîí.

Ì³í³ñòð êóëüòóðè Óêðà¿íè ªâ-
ãåí Íèùóê ïîâ³äîìèâ, ùî îáðàç
Àííè º ñèìâîëîì ºâðîïåéñüêî¿
ïðèíàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. «²ñòîðè-
êè ï³äðàõóâàëè, ùî ïîíàä 30 ºâ-
ðîïåéñüêèõ êîðîë³â íåñóòü êðîâ
â³ä Àííè ßðîñëàâ³âíè, òîáòî óêðà-
¿íñüêó êðîâ. Îñü íàø ôàêò ºâðî-
³íòåãðàö³¿. Ìè — ºâðîïåéñüêà äåð-
æàâà»,— íàãîëîñèâ ïàí Íèùóê.

Íàãàäàéìî, ùî àâòîðè ïàì’ÿò-
íèêà — Êîñòÿíòèí Ñêðèòóöüêèé ³
Ôåä³ð Áàëàíä³í. Çà ñëîâàìè îðãà-

í³çàòîð³â ïðîåêòó Anne de Kiev
Fest, â ëèïí³ 2015 ðîêó â Êèºâ³ ïðå-
çåíòóâàëè ìîäåëü ñòàòó¿ êîðîëå-
âè Àííè. Çãîäîì, ó ñï³âïðàö³ ç Ôîí-
äîì Êëè÷êà òà ôðàíöóçüêèì ìå-
öåíàòîì Áåðòðàíîì Êîñòîì, ïðî-
åêò ïàì’ÿòíèêà áóëî ðåàë³çîâàíî �

ÌÅÐ ÊÈªÂÀ Â³òàë³é Êëè÷êî âðó÷èâ äåðæàâí³ â³ä-
çíàêè òà íàãîðîäè íàéêðàùèì êèÿíàì çà çíà÷íèé
îñîáèñòèé âíåñîê ó äåðæàâíå áóä³âíèöòâî, ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íèé, íàóêîâî-òåõí³÷íèé òà êóëüòóðíî-
îñâ³òí³é ðîçâèòîê Óêðà¿íè.

Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷ çàóâàæèâ, ùî â Êîëîí-
í³é çàë³ ÊÌÄÀ ç³áðàëèñÿ íàéêðàù³ ìåøêàíö³ ñòîëè-
ö³ — ïðîìèñëîâö³, â÷èòåë³, ë³êàð³, ïðåäñòàâíèêè
êóëüòóðè, ñïîðòñìåíè, ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè, ãðî-
ìàäñüê³ ä³ÿ÷³. «Äëÿ ìåíå âåëèêà ÷åñòü íàãîðîäèòè
âàñ âèñîêèìè äåðæàâíèìè òà óðÿäîâèìè â³äçíàêà-
ìè Óêðà¿íè. Ñàìå çàâäÿêè âàì, âàø³é ùîäåíí³é ïðà-
ö³, ïðîôåñ³îíàë³çìó òà ïàòð³îòèçìó ìè çì³íþºìî ³
ðîçâèâàºìî íàøå ì³ñòî ³ íàøó êðà¿íó»,—çàçíà÷èâ ì³ñü-
êèé ãîëîâà.

Â³òàë³é Êëè÷êî îñîáèñòî ïîäÿêóâàâ êîæíîìó ïðè-

ñóòíüîìó çà âíåñîê ó ðîçáóäîâó Êèºâà. «ß ðîçðàõî-
âóþ íà âàøó ï³äòðèìêó. Â³ä óñï³õó êîæíî¿ ëþäèíè
ìè çìîæåìî ïðèéòè äî óñï³õó âñ³º¿ êðà¿íè»,— ï³äêðåñ-
ëèâ î÷³ëüíèê ñòîëèö³.

Íàãîðîäè òà â³äçíàêè îòðèìàëè 127 êèÿí. Çîêðå-
ìà îðäåíîì «Çà çàñëóãè I ñòóïåíÿ» íàãîðîäæåíî ÷åì-
ï³îíà òà ïðèçåðà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, áàãàòîðàçîâî-
ãî ÷åìï³îíà ñâ³òó òà ªâðîïè ç ôåõòóâàííÿ Ãðèãîð³ÿ
Êð³ññà, õóäîæíüîãî êåð³âíèêà òåàòðàëüíî-âèäîâèù-
íîãî çàêëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òå-
àòð äðàìè ³ êîìåä³¿ íà ë³âîìó áåðåç³ Äí³ïðà» Åäóàð-
äà Ìèòíèöüêîãî, çâàííÿ «Íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè»
ïðèñâîºíî ñï³âà÷ö³, ðåæèñåðîâ³, ãåíäèðåêòîðîâ³
«Êè¿âñüêèé àíñàìáëü Óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè «Äí³ïðî»
Îëåí³ Êóëèê, çâàííÿ «Çàñëóæåíèé ë³êàð Óêðà¿íè» —
ãîëîâíîìó ë³êàðåâ³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïîëîãîâîãî
áóäèíêó ¹ 6 Íàòàë³¿ Ïå÷óð³, çâàííÿ «Çàñëóæåíèé
þðèñò Óêðà¿íè» — äèðåêòîðîâ³ Äåïàðòàìåíòó ñó-
ñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é ÊÌÄÀ, êàíäèäàòó þðèäè÷íèõ
íàóê Ìàðèí³ Õîíä³, â³äçíàêîþ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè —
þâ³ëåéíîþ ìåäàëëþ «25 ðîê³â Íåçàëåæíîñò³ Óêðà-
¿íè» — Ãåðîÿ Óêðà¿íè, ïîåòà, ïåðåêëàäà÷à Áîðèñà
Îë³éíèêà, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà òîâàðèñòâà «Ô³ð-
ìà «Ôàâîð» Ðà¿ñó Ìèõàéëîâó, Ãåðîÿ Óêðà¿íè, íàðîä-
íó àðòèñòêó Óêðà¿íè Àäó Ðîãîâöåâó òà ³íøèõ �

Íà Ëüâ³âñüê³é ïëîù³ â³äêðèëè ïàì’ÿòíèê 
êîðîëåâ³ Ôðàíö³¿ Àíí³ ßðîñëàâí³

Ó ×ÅÒÂÅÐ íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè äåïó-
òàòè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ùîäî ïåðåéìåíóâàííÿ áóëü-
âàðó, âóëèöü, íàéìåíóâàííÿ ïëîù³ òà ïðèñâîºííÿ
³ìåí ñêâåðàì ó ì³ñò³. Â³äòàê, áåç³ìåííà ïëîùà íà ïå-

ðåòèí³ âóëèöü Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî òà Äîáðè-
í³íñüêî¿ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ íîñèòèìå ³ì’ÿ Ëåî-
í³äà Òåëÿòíèêîâà.

Ñêâåð íà ïåðåòèí³ Ñòðàòåã³÷íîãî øîñå òà ïðîñ-
ïåêòó Íàóêè ó Ãîëîñ³ºâî õî÷óòü íàçâàòè «Ñêâåð ³ìå-
í³ âîëîíòåð³â ÀÒÎ», à ñêâåð íà Âîëîäèìèðñüêîìó
ïðî¿çä³,1 — «Ëèòîâñüêèé».

Îêð³ì òîãî, ïðîïîíóºòüñÿ ïåðåéìåíóâàòè: áóëü-
âàð ²âàíà Ëåïñå — íà áóëüâàð Âàöëàâà Ãàâåëà (Ñîëî-
ì’ÿíñüêèé ð-í); âóëèöþ Ñîô³¿ Ïåðîâñüêî¿ — íà âóëè-
öþ ªâãåí³¿ Ì³ðîøíè÷åíêî (Øåâ÷åíê³âñüêèé ð-í);
âóëèöþ Ïåðñïåêòèâíó — íà âóëèöþ ²ãîðÿ Áðàíî-
âèöüêîãî (Ïå÷åðñüêèé ð-í).

Â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ ñïðèÿòèìóòü äåìîêðàòèçà-
ö³¿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà éîãî ïðîñóâàííÿ íà
øëÿõó äî ºâðîïåéñüêèõ ö³ííîñòåé, à òàêîæ âøàíóâàí-
íÿ ïàì’ÿò³ âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â òà â³äîáðàæåííÿ ó òîïî-
í³ì³ö³ ñòîëèö³ îñíîâíèõ ïîä³é áîðîòüáè íàøîãî íà-
ðîäó çà íåçàëåæí³ñòü �

Ó ñòîëèö³ ç’ÿâèòüñÿ «Ñêâåð ³ìåí³ âîëîíòåð³â ÀÒÎ»
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