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íîâèíè

ÏÅÐÅÄ âõîäîì â ìóçåé äî ñêóëüï-
òóðè ä³â÷èíêè «Ã³ðêà ïàì’ÿòü äè-
òèíñòâà» ëþäè ï³äíîñèëè ÷åð-
âîí³ ãâîçäèêè, öóêåðêè ³ ëàìïàä-
êè ç³ ñâ³÷êàìè. Ïàì’ÿòí³ çàõîäè
ðîçïî÷àëè ³ç ìîëåáíþ. Éîãî á³-
ëÿ Ìåìîð³àëó â³äñëóæèâ ïðåä-
ñòîÿòåëü óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâ-
íî¿ öåðêâè Êè¿âñüêîãî ïàòð³àð-
õàòó Ô³ëàðåò.À î 16-é ãîäèí³ ïàì-
’ÿòü æåðòâ Ãîëîäîìîðó âøàíóâà-
ëè âñåóêðà¿íñüêîþ õâèëèíîþ
ìîâ÷àííÿ òà âæå òðàäèö³éíîþ
ãðîìàäñüêîþ àêö³ºþ «Çàïàëè
ñâ³÷êó ïàì’ÿò³».

Ïðåçèäåíò Ïåòðî Ïîðîøåíêî
ïîêëàâ ñí³ï êîëîñê³â äî ñêóëüï-
òóðè ä³â÷èíêè. Ðàçîì ³ç ãëàâîþ
äåðæàâè íà æàëîáí³ çàõîäè ïðèé-
øëè ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Âîëîäèìèð

Ãðîéñìàí, ïåðøèé â³öå-ñï³êåð
²ðèíà Ãåðàùåíêî òà êîëèøí³é â³-
öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð, êåð³âíèê ñåê-
ðåòàð³àòó ²í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè «Ïåð-
øîãî ãðóäíÿ» ²âàí Âàñþíèê.

«Îêóïàö³ÿ Óêðà¿íè Ðàäÿí-
ñüêîþ Ðîñ³ºþ ñòàëà ìîæëèâîþ
âíàñë³äîê ðîç’ºäíàííÿ ³ âíóòð³ø-
í³õ ÷âàð ïîë³òè÷íèõ ñèë ìîëî-
äî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, — çà-
çíà÷èâ Ïåòðî Ïîðîøåíêî.— Ðîç-
ãîéäóâàëè âóëèöþ, ïëåëè îäèí
ïðîòè îäíîãî õóòîðÿíñüê³ ³íòðè-
ãè ³ íàâ³òü ï³äí³ìàëè ïîâñòàííÿ.
Âîíè íà¿âíî â³ðèëè, ùî îòàìàí-
ùèíà — öå íàéêðàùà ôîðìà äå-
ìîêðàò³¿. Íåíà÷å ïîçàêëàäàëî,
áóëî ¿ì ïîðîáëåíî. Çàõîïëåí³
âíóòð³øíüîþ â³éíîþ âñ³õ ïðîòè
âñ³õ âîíè í³áè íå ïîì³÷àëè ÷îð-

íî¿ õìàðè, ùî ñóíóëà íà Óêðà¿íó
³ç ï³âíî÷³, ñõîäó ³ ï³âäíÿ. Ïàì’ÿòü
ïðî ñòðàøíèé çëî÷èí îðãàí³çà-
òîð³â Ãîëîäîìîðó äàº íàì ñèëè
çàõèùàòè ñâîº ìàéáóòíº.Óêðà¿íà
ïàì’ÿòàº».

Ó ñâîþ ÷åðãó, ãëàâà Êàáì³íó
Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí íàïèñàâ ó
Facebook: «Ñüîãîäí³ Óêðà¿íà ç áî-
ëåì çãàäóº æåðòâ Ãîëîäîìîðó. Í³-
êîëè çíîâó öå íå ïîâèííî ïîâòî-
ðèòèñÿ! Ñâ³ò ïîâèíåí çíàòè ñòðàø-
íó ïðàâäó ïðî ïîä³¿ 1932-1933
ðîê³â. Çàïàëèìî ñâ³÷êó â ïàì’ÿòü
ïðî çàãèáëèõ. Øàíóºìî, ïàì’ÿ-
òàºìî!».

«7-ð³÷íèì ÿ áà÷èâ ãîëîä â Çà-
ïîð³çüê³é îáëàñò³, ñåë³ Ðîçà,— ãî-
âîðèòü 90-ð³÷íèé Ìèêîëà Îíè-
ùåíêî. — Áà÷èâ, ÿê â³äáèðàëè ó
ëþäåé õë³á. Öå áóëè ñòàðö³. Àëå
óêðà¿íö³ í³êîëè íå áóëè ñòàðöÿ-
ìè. Âîíè çàâæäè áóëè çàìîæí³,
áî ïðàöþâàëè. Áóëè òàê³ äî 
1930-ãî ðîêó. Àëå ÿ áà÷èâ, êîëè
íàâåñí³ ëþäè íàï³âìåðòâ³ éøëè
ïîâç íàø äâ³ð, îáìîòàí³ ãàí÷³ð-

êàìè, ïî ñí³ãó é áðóäó. Âîíè í³-
÷îãî íå áà÷èëè, ïðîñòÿãóâàëè ðó-
êè.Éøëè çà îáð³é â íàä³¿,ùî ùîñü
çíàéäóòü. Àëå í³÷îãî íå çíàõî-
äèëè. Âìèðàëè...»

Äî Äíÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäî-
ìîðó â ñòîëèö³ ï³äãîòóâàëè íèç-
êó çàõîä³â. Çîêðåìà, â Íàö³îíàëü-
íîìó öåíòð³ íàðîäíî¿ êóëüòóðè
«Ìóçåé ²âàíà Ãîí÷àðà» â³äêðè-
ëàñÿ ³ñòîðèêî-äîêóìåíòàëüíà âè-
ñòàâêà «Ìè çâèíóâà÷óºìî», ÿêà
òðèâàòèìå äî 4 ãðóäíÿ. Â åêñïî-
çèö³¿, ï³äãîòîâàí³é Óêðà¿íñüêèì
³íñòèòóòîì íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿ-
ò³, ïðåäñòàâëåí³ äîêóìåíòè âè-
ùèõ ïàðò³éíèõ ³ äåðæàâíèõ îð-
ãàí³â âëàäè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî ¿õ
ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà îðãàí³çàö³þ
Ãîëîäîìîðó òà ïîâíó îá³çíàí³ñòü
³ç ñèòóàö³ºþ íà ì³ñöÿõ. Çàïðîâà-
äæåííÿ ðåæèìó «÷îðíèõ äîùîê»,
çàáîðîíà ïîøèðåííÿ ³íôîðìà-
ö³¿ ïðî ãîëîä, çàïðîâàäæåííÿ
ïàñïîðòíî¿ ñèñòåìè ðàçîì ³ç çà-
áîðîíîþ âè¿æäæàòè çà ìåæ³ Óêðà-
¿íè �

Óêðà¿íö³ çàïàëèëè ñâ³÷êè ïàì’ÿò³
� Ó ñóáîòó á³ëÿ Ìåìîð³àëó æåðòâ Ãîëîäîìîðó áëèçüêî 2-õ òèñÿ÷ ëþäåé 

âøàíóâàëè ïîìåðëèõ ï³ä ÷àñ ãåíîöèäó 1932-1933 ðîê³â
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Äî 30 ëèñòîïàäà êèÿíè 
ìîæóòü äîëó÷èòèñÿ 
äî îáãîâîðåííÿ Ñòðàòåã³¿
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà 
äî 2025 ðîêó

Ñòîëè÷íà âëàäà çàêëèêàº êèÿí àêòèâí³øå

äîëó÷àòèñü äî îáãîâîðåííÿ íîâî¿ ðåäàê-

ö³¿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà, ïðîåêò

ÿêî¿ îïðèëþäíåíî íà îô³ö³éíîìó âåá-ïîð-

òàë³ ÊÌÄÀ.

Ñòàíîì íà ïîíåä³ëîê º 129 êîìåíòàð³â

³ ïðîïîçèö³é äî ïðîåêòó Ñòðàòåã³¿. Ïðî öå

ó÷îðà ï³ä ÷àñ ïðåñ-áðèô³íãó ïîâ³äîìèâ êå-

ð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäà-

ðåíêî.

«ß çàêëèêàþ óñ³õ, ³ îñîáëèâî òèõ, õòî

çâèê êðèòèêóâàòè ì³ñòî ó ìåðåæ³ Facebook,

äîëó÷àòèñÿ äî îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó òà

âíîñèòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿»,— çàóâàæèâ ïàí

Áîíäàðåíêî.

Íàãàäóºìî, ùî ïðîïîçèö³¿, çàóâàæåí-

íÿ òà äîïîâíåííÿ äî ñòðàòåã³÷íî âàæëèâî-

ãî äîêóìåíòó, ÿêèé âèçíà÷àº îñíîâí³ ïð³î-

ðèòåòè òà íàïðÿìè ðîçâèòêó ì³ñòà, ìîæíà

íàïðàâëÿòè äî 30 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó.

Äî îáãîâîðåííÿ çàïðîøóþòüñÿ òàêîæ íà-

óêîâö³, ôàõ³âö³, ïðåäñòàâíèêè ïðîôåñ³é-

íèõ ³ ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü.ßê íåîäíîðà-

çîâî íàãîëîøóâàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-

ëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî, îíîâëåíà ðåäàêö³ÿ

ìàº çàêëàñòè âèñîêîÿê³ñíèé ôóíäàìåíò

äëÿ ðîçâèòêó Êèºâà òà êîìôîðòó éîãî ìåø-

êàíö³â.

Ïðîåêò Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà

äî 2025 ðîêó â íîâ³é ðåäàêö³¿ ðîçì³ùåíî

çà ïîñèëàííÿì:

https://kievcity. gov. ua/content/proekt-

strategii-rozvytku-mista-kyieva-do-2025-

roku-u-noviy-redakcii. html.

Îíëàéí-ôîðìà äëÿ ãðîìàäñüêîãî îá-

ãîâîðåííÿ:

https://docs. google. com/forms/d/e/

1FAIpQLSci1jtFUqIjuTeuYWPWv99cusroEer

A48btkdwyb6e4qp2ajg/viewform.

https://kievcity. gov. ua/news/44814. html

Ñòîëè÷í³é ãðîìàä³ 
ïîâåðíóòî çåìëþ âàðò³ñòþ
ìàéæå 170 ìëí ãðí

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä çàäîâîëüíèâ ïîçîâ

ì³ñüêî¿ ïðîêóðàòóðè òà ïîâåðíóâ ³ç íåçà-

êîííîãî êîðèñòóâàííÿ ä³ëÿíêó ïëîùåþ

3,27 ãà òà âàðò³ñòþ ìàéæå 170 ìëí ãðí, ùî

ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ìèêîëè Ãð³í÷åíêà ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â ïðåñ-

ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè Êèºâà,ó 2007 ðîö³ âêà-

çàíó òåðèòîð³þ áóëî ïåðåäàíî ïðèâàòíî-

ìó òîâàðèñòâó â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó äëÿ

ðåêîíñòðóêö³¿, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëó-

àòàö³¿ àäì³íáóä³âåëü äëÿ òîðã³âë³ òà êàôå.

Ïðîòå ç’ÿñóâàëîñü, ùî òîâàðèñòâîì íå-

îäíîðàçîâî ïîðóøóâàëèñü âèìîãè çåìåëü-

íîãî çàêîíîäàâñòâà òà óìîâè äîãîâîðó îðåí-

äè ùîäî ñâîº÷àñíîãî âíåñåííÿ ïëàòè, çà-

áîðãîâàí³ñòü ç ÿêî¿ âèíèêëà ç ñåðïíÿ 2013

ðîêó òà ñòàíîâèòü ïîíàä 764 òèñ. ãðí.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ, ñóä

ïîãîäèâñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà ùîäî

íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ ðîç³ðâàííÿ äîãîâî-

ðó îðåíäè òà çîáîâ’ÿçàâ òîâàðèñòâî ïî-

âåðíóòè çåìëþ òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³

ì³ñòà.

Íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî Ìåìîð³àëó æåðòâ Ãîëîäîìîðó äî ñêóëüïòóðè ä³â÷èíêè "Ã³ðêà ïàì'ÿòü äèòèíñòâà" ëþäè ï³äíîñèëè êîëîñêè, ÷åðâîí³ ãâîçäèêè, öóêåðêè
³ ëàìïàäêè ç³ ñâ³÷êàìè

26 ëèñòîïàäà â Êèºâ³ òà ³íøèõ ì³ñòàõ äåðæàâè
ïðîøëè àêö³¿ ïàì’ÿò³ ïîìåðëèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â
ï³ä ÷àñ ãåíîöèäó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó 1932-33
ðîê³â. Æàëîáí³ çàõîäè â ñòîëèö³ â³äáóëèñÿ á³ëÿ
Íàö³îíàëüíîãî Ìåìîð³àëó æåðòâ Ãîëîäîìîðó çà
ó÷àñò³ êåð³âíèöòâà äåðæàâè ³ óðÿäó, ïðåäñòàâíè-
ê³â äèïëîìàòè÷íèõ óñòàíîâ, äóõîâåíñòâà, ñâ³äê³â
òèõ ñòðàøíèõ ÷àñ³â ³ ãðîìàäñüêîñò³. Òðàäèö³éíî,
â öåé äåíü óêðà¿íö³ âèñòàâëÿþòü ó â³êíàõ ñâ³÷êè
òà ëàìïàäêè ó ïàì’ÿòü ïðî ïîìåðëèõ óíàñë³äîê
çëî÷èííèõ ä³é ðàäÿíñüêî¿ âëàäè.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Â öüîìó ðîö³ âèïîâíþºòüñÿ 84 ðîêè, ÿê êîìóí³ñòè÷íà âëàäà êîëèøíüî-

ãî ÑÐÑÐ âëàøòóâàëà ãåíîöèä óêðà¿íñüêîãî íàðîäó — Ãîëîäîìîð 1932-

1933 ðîê³â. Çà äàíèìè ²íñòèòóòó äåìîãðàô³¿ òà ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü

³ìåí³ Ïòóõè ÍÀÍ Óêðà¿íè,ïðîâåäåíèõ ñï³ëüíî ç àìåðèêàíñüêèìè äîñë³ä-

íèêàìè, â íàø³é äåðæàâ³ â 1932-1934 ðîêàõ â³ä ãîëîäó ïîìåðëè ïîíàä

4 ì³ëüéîíè îñ³á.Çã³äíî ç ³íøèìè äàíèìè,öÿ öèôðà ñòàíîâèòü ìàéæå 10

ì³ëüéîí³â. Òîáòî â ï³êîâ³ ì³ñÿö³ Ãîëîäîìîðó ùîõâèëèíè â Óêðà¿í³ âìè-

ðàëè 24 ëþäèíè, ùîãîäèíè — 1 òèñÿ÷à 440, ùîäîáè — 34 òèñÿ÷³ 560.

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради 

України Гайового Олексія Олексійовича
Рішення Київської міської ради № 317/1321 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже&
ного Постановою Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541&III (в редакції Постанови Верховної
Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216&ІV), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä Ãîëîâîþ Âåð-

õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàãîðîäæåííÿ Ãðàìî-

òîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ãàéîâîãî Îëåêñ³ÿ

Îëåêñ³éîâè÷à — çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî ³íæåíå-

ðà êîìóíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êè¿âìåäñïåöòðàíñ»

çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ, âèñîêèé ïðî-

ôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó çà-

áåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñ-

òåìè ñïåö³àëüíîãî ìåäè÷íîãî òðàíñïîðòó â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³.

2. Óïðàâë³ííþ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïà-

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

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

ï³äãîòóâàòè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ Ãðà-

ìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ãàéîâîãî Îëåê-

ñ³ÿ Îëåêñ³éîâè÷à — çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî ³íæå-

íåðà êîìóíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êè¿âìåäñïåö-

òðàíñ» çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ, âèñîêèé

ïðîôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó

çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñ-

òåìè ñïåö³àëüíîãî, ìåäè÷íîãî òðàíñïîðòó â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.
Київський міський голова

В. Кличко

Про внесення змін до Статуту Київського 
міського клінічного ендокринологічного центру

Рішення Київської міської ради № 316/1320 від 10 листопада 2016 року
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². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1.Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé êë³í³÷íèé åíäîêðèíî-

ëîã³÷íèé öåíòð (äàë³ — óñòàíîâà) º áþäæåòíîþ

íåïðèáóòêîâîþ óñòàíîâîþ, çàñíîâàíîþ íà êî-

ìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà òà ï³äïîðÿäêîâàíîþ Äåïàðòàìåí-

òó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — Äåïàðòàìåíò îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ).

Çàñíîâíèêîì òà âëàñíèêîì óñòàíîâè º òå-

ðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³

ÿêî¿ âèñòóïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà (äàë³ —

âëàñíèê).

1.2. Óñòàíîâà ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ

Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïî-

ñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, óêàçàìè ³

ðîçïîðÿäæåííÿìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, àêòà-

ìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêî-

ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿), íàêàçàìè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ, öèì Ñòàòóòîì òà ³íøèìè íîðìàòèâíî-

ïðàâîâèìè àêòàìè.

1.3. Óñòàíîâà ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ñà-

ìîñò³éíèé áàëàíñ, ðàõóíêè ó â³äïîâ³äíèõ îðãà-

íàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè.
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í³÷íèé åíäîêðèíîëîã³÷íèé öåíòð.
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1.5. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ óñòàíîâè: âóë. Ðåé-

òàðñüêà, 22, ì. Êè¿â, 01034.

1.6. Óñòàíîâà º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº øòàìï

òà ïå÷àòêó ³ç âëàñíèì íàéìåíóâàííÿì, ³íø³ ïå-

÷àòêè, øòàìïè, áëàíêè.

1.7. Óñòàíîâà º íàâ÷àëüíîþ ³ íàóêîâîþ áàçîþ

Íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ 

Î. Î. Áîãîìîëüöÿ, Íàö³îíàëüíî¿ ìåäè÷íî¿ àêà-

äåì³¿ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ³ìåí³ Ï. Ë. Øóïè-

êà, ²ÏÀÃ.

Óñòàíîâà ñï³âïðàöþº ç Äåðæàâíîþ óñòàíî-

âîþ «²íñòèòóò åíäîêðèíîëîã³¿ òà îáì³íó ðå÷î-

âèí ³ì. Â. Ï. Êîì³ñàðåíêà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿

ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè», ²íñòèòóòîì ìîëåêóëÿð-

íî¿ á³îëîã³¿ ³ ãåíåòèêè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íà-

óê Óêðà¿íè, Äåðæàâíîþ óñòàíîâîþ «²íñòèòóò íåé-

ðîõ³ðóðã³¿ ³ì. àêàä. À. Ï. Ðîìîäàíîâà Íàö³îíàëü-

íî¿ àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè», Íàö³îíàëü-

íèì ³íñòèòóòîì ðàêó, Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì êë³í³÷-

íèì îíêîëîã³÷íèì öåíòðîì, Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì

öåíòðîì ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ì. Êèº-

âà â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè.

2. ÌÅÒÀ ² ÏÐÅÄÌÅÒ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÓÑÒÀÍÎÂÈ

2.1. Óñòàíîâà ñòâîðþºòüñÿ ³ ôóíêö³îíóº ç ìå-

òîþ ï³äâèùåííÿ äîñòóïíîñò³ òà ÿêîñò³ ìåäè÷íî¿

äîïîìîãè ïðè åôåêòèâí³øîìó ³ ðàö³îíàëüí³øî-

ìó âèêîðèñòàíí³ ðåñóðñ³â äëÿ äîñÿãíåííÿ íàé-

êðàùèõ ðåçóëüòàò³â ó íàäàíí³ ñòàö³îíàðíî¿ òà

ïîë³êë³í³÷íî¿ êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íî¿, ë³-

êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ òà ðåàá³ë³òàö³éíî-

îçäîðîâ÷î¿ äîïîìîãè õâîðèì ç åíäîêðèííîþ

ïàòîëîã³ºþ. Ãîëîâíèì çàâäàííÿì óñòàíîâè º çà-

áåçïå÷åííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ ó êâàë³ô³êîâàí³é

³ äîñòóïí³é ìåäè÷í³é äîïîìîç³.

2.2. Ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ óñòàíîâè º: ìå-

äè÷íà ïðàêòèêà;

êîíñåðâàòèâíå òà îïåðàòèâíå ë³êóâàííÿ õâî-

ðèõ; êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷í³ ïîñëóãè;

íàäàííÿ äîïîìîãè õâîðèì íà åíäîêðèííó ïà-

òîëîã³þ òà ¿¿ óñêëàäíåííÿ; ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëü-

íîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç â³äïóñêîì, âèêîðèñòàííÿì, ïðè-

äáàííÿì, çáåð³ãàííÿì, ïåðåâåçåííÿì, çíèùåí-

íÿì íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí

òà ïðåêóðñîð³â ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

ïðîâåäåííÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîãî îáñòå-

æåííÿ, ä³àãíîñòèêè, ë³êóâàííÿ ³ ðåàá³ë³òàö³¿ ãðî-

ìàäÿí íà îñíîâ³ çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ äîñÿã-

íåíü íàóêè ³ âèêîðèñòàííÿ íîâ³òíüî¿ òåõí³êè, íî-

âèõ ñïîñîá³â ³ ìåòîä³â ä³àãíîñòèêè;

óäîñêîíàëåííÿ íàÿâíèõ ³ ðîçðîáêà íîâèõ ìå-

òîä³â ä³àãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ áåçïë³ääÿ ó æ³-

íîê ç åíäîêðèííîþ ïàòîëîã³ºþ;

ï³äãîòîâêà, ïåðåï³äãîòîâêà òà ï³äòðèìàííÿ

íàëåæíîãî êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ ìåäè÷íîãî

ïåðñîíàëó óñòàíîâè;

ó÷àñòü ó ñåì³íàðàõ, ç’¿çäàõ, êîíôåðåíö³ÿõ òà

ñèìïîç³óìàõ òîùî ç ïèòàíü ä³àáåòîëîã³¿, åíäî-

êðèííî¿ õ³ðóðã³¿, åíäîêðèííî¿ ã³íåêîëîã³¿, òèðåî-

äîëîã³¿, àíäðîëîã³¿;

íàäàííÿ ïëàòíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã íàñåëåí-

íþ çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Äëÿ ïðîâàäæåííÿ äåÿêèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ïå-

ðåäáà÷åíèõ öèì ïóíêòîì, óñòàíîâà îòðèìóº

ñïåö³àëüíèé äîçâ³ë (ë³öåíç³ÿ) â ïîðÿäêó, âñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3. ÏÐÈÍÖÈÏÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÓÑÒÀÍÎÂÈ

3.1. Â³äíîñèíè óñòàíîâè ç ï³äïðèºìñòâàìè,

óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè òà ãðîìàäÿíàìè â

óñ³õ ñôåðàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäóþòü-

ñÿ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâ-

ñòâîì Óêðà¿íè.

3.2. Óòðèìàííÿ óñòàíîâè ³ îïëàòà ïðàö³ çä³é-

ñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â, à òà-

êîæ êîøò³â, îòðèìàííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.3. Óñòàíîâà ðåàë³çóº â ïîâíîìó îáñÿç³ ñâî¿

ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè ó ñôåðàõ ïëàíóâàííÿ, ìàòå-

ð³àëüíî-òåõí³÷íîãî ïîñòà÷àííÿ, îðãàí³çàö³¿ ïðà-

ö³ òà çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ô³íàíñ³â, ö³í òà îõîðîíè

íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïå-

ðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Óñòàíîâà º îäåðæóâà÷åì áþäæåòíèõ êîø-

ò³â â ìåæàõ àñèãíóâàíü ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà.

4. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÓÑÒÀÍÎÂÎÞ

4.1. Óïðàâë³ííÿ óñòàíîâîþ çä³éñíþº ãîëîâ-

íèé ë³êàð (äàë³ — êåð³âíèê) íà îñíîâ³ ºäèíîíà-

÷àëüíîñò³. Êåð³âíèê óñòàíîâè íåñå ïåðñîíàëü-

íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ä³ÿëüí³ñòü óñòàíîâè.

4.2. Êåð³âíèê óñòàíîâè ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïî-

ñàäó ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè â³äïîâ³äíî äî ïî-

ðÿäêó ïðèçíà÷åííÿ òà óêëàäàííÿ êîíòðàêò³â ç

êåð³âíèêàìè çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî íà-

ëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ï³äïîðÿäêîâàí³ Äå-

ïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4.3. Êåð³âíèê â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü: 

ñàìîñò³éíî âèð³øóº âñ³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ óñ-

òàíîâè;

âèäàº íàêàçè, îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ âñ³-

ìà ïðàö³âíèêàìè;

âæèâàº çàõîä³â äî çàîõî÷åííÿ ïðàö³âíèê³â òà

íàêëàäàº ñòÿãíåííÿ;

çàòâåðäæóº ïîëîæåííÿ ïðî ñòðóêòóðí³ ï³ä-

ðîçä³ëè, ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿;

ñêëàäàº øòàòíèé ðîçïèñ óñòàíîâè ó ìåæàõ

âñòàíîâëåíèõ ôîíä³â îïëàòè ïðàö³ òà íîðìàòè-

â³â ÷èñåëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â ³ ïîäàº íà çàòâåð-

äæåííÿ äèðåêòîðó Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ;

ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ äèðåêòîðó Äåïàðòà-

ìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êîøòîðèñ, ïëàí àñèã-

íóâàíü íà áþäæåòíèé ð³ê ³ ñòðóêòóðó óñòàíîâè;

ä³º â³ä ³ìåí³ óñòàíîâè, áåç äîâ³ðåíîñò³ ïðåä-

ñòàâëÿº ¿¿ ³íòåðåñè â óñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ, óñòà-

íîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñ-

íîñò³, îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíàõ ì³ñ-

öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;

óêëàäàº äîãîâîðè, âèäàº äîðó÷åííÿ, ìàº ïðà-

âî ïåðøîãî ï³äïèñó íà ô³íàíñîâèõ, áàíê³âñüêèõ

òà ³íøèõ äîêóìåíòàõ óñòàíîâè.

5. ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÏÐÀÖ² ÒÀ ÇÀÐÎÁ²ÒÍÀ ÏËÀÒÀ

5.1. Â óñòàíîâ³ äëÿ íàéá³ëüø ïîâíîãî âèêî-

ðèñòàííÿ òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó ³ ñòâîðåííÿ óìîâ

äëÿ âèñîêîåôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîæíîãî ïðà-

ö³âíèêà:

5.1.1. Ïðîâîäèòüñÿ àòåñòàö³ÿ òà ðàö³îíàë³çà-

ö³ÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü, âèçíà÷àºòüñÿ ¿õ ê³ëüê³ñòü.

5.1.2. Âñòàíîâëþþòüñÿ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ïðà-

ö³ ïðàö³âíèê³â, çä³éñíþºòüñÿ òàðèô³êàö³ÿ òà âñòà-

íîâëþþòüñÿ ïðàö³âíèêàì íàäáàâêè äî ïîñàäî-

âîãî îêëàäó çà âèñîêó ÿê³ñòü, ñêëàäí³ñòü òà íà-

ïðóæåí³ñòü ó ðîáîò³, ïðîôåñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü òà

³íø³ äîïëàòè ³ íàäáàâêè çã³äíî ³ç çàêîíîäàâ-

ñòâîì Óêðà¿íè.

5.1.3. Âñòàíîâëþºòüñÿ ðåæèì ðîáî÷îãî ÷à-

ñó, à òàêîæ òðèâàë³ñòü äîäàòêîâèõ â³äïóñòîê çã³ä-

íî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ.

5.2. Îïëàòà ïðàö³ ïðàö³âíèê³â óñòàíîâè çä³é-

ñíþºòüñÿ çã³äíî ç â³äïîâ³äíèìè çàêîíàìè Óêðà-

¿íè, ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè,

íàêàçàìè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà-

¿íè, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè â

ìåæàõ àñèãíóâàíü, âèçíà÷åíèõ êîøòîðèñîì.

6. ÌÀÒÅÐ²ÀËÜÍÎ-ÒÅÕÍ²×ÍÀ 

ÁÀÇÀ ² ÊÎØÒÈ ÓÑÒÀÍÎÂÈ

6.1. Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó ³ êîøòè óñòà-

íîâè ñêëàäàþòü îñíîâí³ ôîíäè òà îáîðîòí³ êîø-

òè, à òàêîæ ³íø³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ òà ô³íàí-

ñîâ³ ðåñóðñè, âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæåíà ó ñà-

ìîñò³éíîìó áàëàíñ³.

6.2. Ìàéíî óñòàíîâè íàëåæèòü äî êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèº-

âà ³ çàêð³ïëþºòüñÿ çà íåþ íà ïðàâ³ îïåðàòèâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ.

6.3. Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ óñòàíîâè ô³íàí-

ñóþòüñÿ çà ðàõóíîê áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà òà ³í-

øèõ äæåðåë, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

6.4. Óñòàíîâà ìàº ïðàâî îòðèìóâàòè ïëàòó çà

íàäàííÿ ïîñëóã, âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàëó÷àòè ìà-

òåð³àëüí³ òà ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, îòðèìóâàòè ãðàí-

òè, äàðóíêè òà áëàãîä³éí³ âíåñêè â ïîðÿäêó, âè-

çíà÷åíîìó çàêîíàìè, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðà-

âîâèìè àêòàìè ³ öèì Ñòàòóòîì.

6.5. Óñòàíîâà ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ

âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó â³ä-

÷óæóâàòè çàêð³ïëåíå çà íåþ ìàéíî, íàäàâàòè â

îðåíäó àáî áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷-

êó), ïåðåäàâàòè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îá-

ëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïè-

ñóâàòè ç áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó.

6.6. Äîõîäè óñòàíîâè âèêîðèñòîâóþòüñÿ âè-

êëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà óòðèìàí-

íÿ óñòàíîâè, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé, çàâäàíü) òà

íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ öèì Ñòàòó-

òîì.
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6.7. Óñòàíîâà äîòðèìóºòüñÿ çàáîðîíè ðîçïî-

ä³ëó îòðèìàíèõ äîõîä³â àáî ¿õ ÷àñòèíè ñåðåä çà-

ñíîâíèê³â, ÷ëåí³â îðãàí³â óïðàâë³ííÿ óñòàíîâè

òà ¿¿ ïðàö³âíèê³â (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðà-

õóâàííÿ ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó), òà ³íøèõ

ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè îñ³á.

7. ÎÁË²Ê, ÇÂ²ÒÍ²ÑÒÜ, ÊÎÍÒÐÎËÜ

7.1. Óñòàíîâà çä³éñíþº îïåðàòèâíèé, áóõãàë-

òåðñüêèé ³ ïåðâèííèé ìåäè÷íèé îáë³ê ðåçóëü-

òàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, íàäàº ô³íàíñîâó òà ñòà-

òèñòè÷íó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü óñòàíîâè íàäàºòüñÿ Äå-

ïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.2. Ïåðåâ³ðêà îêðåìèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³

óñòàíîâè çä³éñíþºòüñÿ óïîâíîâàæåíèìè îðãà-

íàìè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

7.3. Ðåâ³ç³ÿ òà ïåðåâ³ðêà ä³ÿëüíîñò³ óñòàíîâè

çä³éñíþºòüñÿ âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì

íèì îðãàíîì ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

8. Ë²ÊÀÐÑÜÊÀ ÒÀªÌÍÈÖß

8. Ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè óñòàíîâè òà ³íø³ îñî-

áè, ÿêèì ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì ïðîôåñ³éíèõ

àáî ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â ñòàëî â³äîìî ïðî õâî-

ðîáó, ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ, îãëÿä òà ¿õ ðåçóëü-

òàòè, ³íòèìíó ³ ñ³ìåéíó ñòîðîíè æèòòÿ ãðîìàäÿ-

íèíà, íå ìàþòü ïðàâà ðîçãîëîøóâàòè ö³ â³äî-

ìîñò³, êð³ì ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâ÷èìè àêòà-

ìè âèïàäê³â.

8.2. Óñòàíîâà â ïðîöåñ³ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ çà-

áåçïå÷óº àíîí³ìí³ñòü ïàö³ºíòà ïðè âèêîðèñòàí-

í³ ³íôîðìàö³¿, ùî ñòàíîâèòü ë³êàðñüêó òàºìíè-

öþ.

8.3. Çàõèñò òà îáðîáêà ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ

óñòàíîâîþ çä³éñíþºòüñÿ äëÿ êîíêðåòíèõ ³ çà-

êîííèõ ö³ëåé, âèçíà÷åíèõ çà îäíîçíà÷íîþ çãî-

äîþ ñóá’ºêòà ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, àáî ó âèïàä-

êàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíàìè Óêðà¿íè, òà ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì.

9. ÇÌ²ÍÈ ÄÎ ÑÒÀÒÓÒÓ ÓÑÒÀÍÎÂÈ

9. Çì³íè äî Ñòàòóòó óñòàíîâè âíîñÿòüñÿ â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè â òîìó æ ïî-

ðÿäêó, â ÿêîìó â³í áóâ çàòâåðäæåíèé.

10. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß ÓÑÒÀÍÎÂÈ

10.1. Ïðèïèíåííÿ óñòàíîâè çä³éñíþºòüñÿ øëÿ-

õîì ¿¿ ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³-

ëó, ïåðåòâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì

âëàñíèêà, çà ð³øåííÿì ñóäó ó ïîðÿäêó, âñòàíîâ-

ëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

10.2. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ óñòàíîâè ïðàö³âíè-

êàì, ùî çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ äîäåðæàí-

íÿ ¿õ ïðàâ ³ ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-

ñòâà Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ.

10.3. Ó ðàç³ ë³êâ³äàö³¿ óñòàíîâè ¿¿ àêòèâè, ìàé-

íî áóäóòü ïåðåäàí³ ³íø³é íåïðèáóòêîâ³é îðãàí³-

çàö³¿ â³äïîâ³äíîãî âèäó àáî çàðàõîâàí³ äî äîõî-

äó áþäæåòó.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 26.02.2010 № 44/3482 

«Про продаж земельної ділянки 
на земельних торгах (аукціоні) 

для будівництва та експлуатації 
автомийки на вулиці Крайній, земельна 

ділянка 1&в у Деснянському районі м. Києва» (Є&1242)
Рішення Київської міської ради № 862/862 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 93, 124, 127, 134 — 139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої стат&
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний земельний
кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ста&
тей 6 та 16 Закону України «Про оренду землі» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодав&
чих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з метою приведення у
відповідність документів та матеріалів на лот Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïóíêò 1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 18.04.2013 ¹ 279/9336 «Ïðî âíåñåííÿ

çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

26.02.2010 ¹ 44/3482 «Ïðî ïðîäàæ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îí³) äëÿ

áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ àâòîìèéêè íà âóë.

Êðàéí³é, 1-â ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»

âèêëþ÷èòè.

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

ðàäè â³ä 26.02.2010 ¹ 44/3482 «Ïðî ïðîäàæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³î-

í³) äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ àâòîìèéêè

íà âóëèö³ Êðàéí³é, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1-â ó Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», à ñàìå:

2.1. Ó ïóíêò³ 4 öèôðè òà ñëîâà «2791372,00

ãðí (äâà ì³ëüéîíè ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî îäíà òè-

ñÿ÷à òðèñòà ñ³ìäåñÿò äâ³ ãðèâí³ 00 êîï.)» çàì³-

íèòè íà öèôðè òà ñëîâà «2408775,00 ãðí (äâà

ì³ëüéîíè ÷îòèðèñòà â³ñ³ì òèñÿ÷ ñ³ìñîò ñ³ìäå-

ñÿò ï’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï.)» òà ñëîâà ³ öèôðè

«(âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 24.12.2012 ¹ 78/12)» çàì³íèòè íà ñëî-

âà «íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè».

2.2. Ó ïóíêò³ 5 öèôðè òà ñëîâà «139568,60 ãðí

(ñòî òðèäöÿòü äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ï’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò â³-

ñ³ì ãðèâåíü 60 êîï.)» çàì³íèòè íà öèôðè òà ñëî-

âà «120438,75 ãðí (ñòî äâàäöÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðè-

ñòà òðèäöÿòü â³ñ³ì ãðèâåíü 75 êîï.)».

2.3. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ ïóíêòàìè 8 — 12 òà-

êîãî çì³ñòó:

«8. Ó ðàç³ ÿêùî òîðãè ç ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè, çàçíà÷åíî¿ â ïóíêò³ 6 öüîãî ð³øåííÿ, â

òîìó ÷èñë³ ïîâòîðí³, âèçíàþòüñÿ òàêèìè, ùî íå

â³äáóëèñÿ, çä³éñíþºòüñÿ ïðîäàæ ïðàâà îðåíäè

ö³º¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,/ à âèêîíàâöåì çåìåëü-

íèõ òîðã³â ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ïóáë³-

êóºòüñÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ ïðàâà îðåíäè

ö³º¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

9. Ó ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 8 öüîãî ð³øåííÿ

âèïàäêó:

9.1. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ âñòàíîâè-

òè ó ðîçì³ð³ 3 (òðüîõ) â³äñîòê³â â³ä íîðìàòèâíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

9.2. Êðîê çåìåëüíèõ òîðã³â ç ïðîäàæó ïðàâà

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âñòàíîâèòè ó ðîçì³ð³

0,5 (íóëü ö³ëèõ ï’ÿòü äåñÿòèõ) â³äñîòêà ñòàðòî-

âî¿ ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

9.3. Ïðîäàòè ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â

ïðàâî îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà óìîâàõ êî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, çàòâåðäæå-

íèõ çã³äíî ç äîäàòêîì ¹ 3 äî öüîãî ð³øåííÿ.

10. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

10.1. Çàáåçïå÷èòè ïåðåäà÷ó âèêîíàâöþ çå-

ìåëüíèõ òîðã³â êîï³é äîêóìåíò³â òà ìàòåð³àë³â

íà ëîò íå ï³çí³øå 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ íàä-

õîäæåííÿ öüîãî ð³øåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â.

10.2. Çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó ïðîåêòó äîãî-

âîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.

Êðàéí³é, 1-â ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

à ó âèïàäêó, âñòàíîâëåíîìó ïóíêòîì 8 öüîãî ð³-

øåííÿ,— ïðîåêòó äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè.

11. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

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

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

íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ öüî-

ãî ð³øåííÿ íàäàòè Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðå-

ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè òà îáìåæåííÿ ùîäî çàáó-

äîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Êðàéí³é, 1-â ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

12. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â áåçïîñå-

ðåäíüî â äåíü ïðîâåäåííÿ òîðã³â óêëàñòè äîãî-

â³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à ó âè-

ïàäêó, âñòàíîâëåíîìó ïóíêòîì 8 öüîãî ð³øåí-

íÿ,— äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè».

2.5. Ïóíêò 8 ð³øåííÿ âèêëþ÷èòè.

2.6. Ïóíêò 9 â³äïîâ³äíî ââàæàòè ïóíêòîì 13.

3. Äîäàòîê ¹ 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 26.02.2010 ¹ 44/3482 «Ïðî ïðîäàæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³î-

í³) äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ àâòîìèéêè

íà âóëèö³ Êðàéí³é, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1-â ó Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» âèêëàñòè â ðåäàê-

ö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì ¹ 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 26.02.2010 ¹ 46/3484 «Ïðî ïðîäàæ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îíàõ) äëÿ

áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ àâòîìèéêè íà âó-

ëèö³ Êðàéí³é, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1-â ó Äåñíÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» äîäàòêîì ¹ 3 çã³äíî ç

äîäàòêîì ¹ 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

Äîäàòîê ¹ 1

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 26.12.2014 ¹ 862/862

УМОВИ 
продажу земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 

для будівництва та експлуатації автомийки на вул. Крайній, 1&в 
у Деснянському районі м. Києва

1. Ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³äëÿãàº

ñïëàò³ ïåðåìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â íå ï³çí³øå

òðüîõ áàíê³âñüêèõ äí³â ç äíÿ óêëàäåííÿ äîãîâî-

ðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

2. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê, ñïëà÷åíèé ïåðåìîæ-

öåì àóêö³îíó ïî çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ íà âóë. Êðàé-

í³é, 1-â ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ïðè

ïîäàëüøèõ îñòàòî÷íèõ ðîçðàõóíêàõ çà äîãîâî-

ðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàðàõî-

âóºòüñÿ äî êóï³âåëüíî¿ ö³íè.

3. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïå-

ðåõîäèòü äî ïåðåìîæöÿ çåìåëüíèõ òîðã³â ï³ñëÿ

íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-

ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äåðæàâíî¿ ðåºñ-

òðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè çà óìîâè

ñïëàòè ïåðåìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â ïîâíî¿

ö³íè ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à òàêîæ ïåí³ (ó

ðàç³ íàÿâíîñò³).

4. Ó ðàç³ íåñïëàòè ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâ-

ñòâîì ñòðîê êîøò³â çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäà-

æó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðåçóëüòàòè çåìåëüíèõ òîð-

ã³â ìîæóòü áóòè àíóëüîâàí³. Ïðè öüîìó ãàðàíò³é-

íèé âíåñîê ïåðåìîæöþ òîðã³â íå ïîâåðòàºòüñÿ.

5. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìî-

æå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â:

6.1. Ç äíÿ âèíèêíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, ïðèäáàíó çà äîãîâîðîì êóï³âë³-

ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ñïëà÷óâàòè çåìåëü-

íèé ïîäàòîê ó ðîçì³ðàõ ³ ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷å-

íèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 91 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.3. Çàáåçïå÷óâàòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðîäà-

íî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äîòðè-

ìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè òà äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà

åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-

ðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.4. 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.

6.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ

â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.02.2007

¹ 19-1422/àï, â³ä 12.10.2009 ¹ 09-10591, ãî-

ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèº-

âà â³ä 07.05.2007 ¹ 3122, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-

åï³äåìñòàíö³¿ â³ä 29.07.2008 ¹ 5819, Äåðæàâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-

ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 16.05.2007

¹ 05-08/2404, â³ä 29.02.2008 ¹ 05-09/1363/4,

â³ä 30.07.2008 ¹ 05-08/5216.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê ¹ 2

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 26.12.2014 ¹ 862/862

УМОВИ 
користування земельною ділянкою, право оренди якої 
набуте на земельних торгах (аукціоні), для будівництва 

та експлуатації автомийки на вул. Крайній, 1&в 
у Деснянському районі м. Києва

1. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:62:022:0053) íà âóë.

Êðàéí³é, 1-â ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

ïëîùåþ 0,1993 ãà ïåðåäàºòüñÿ ïåðåìîæöþ çå-

ìåëüíèõ òîðã³â â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 20

ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ àâòîìèé-

êè.

2. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê, ñïëà÷åíèé ïåðåìîæ-

öåì çåìåëüíèõ òîðã³â äî ¿õ ïðîâåäåííÿ, çàðà-

õîâóºòüñÿ äî ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé

ð³ê êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âñòà-

íîâëåíî¿ çà ðåçóëüòàòàìè çåìåëüíèõ òîðã³â.

3. Ð³÷íà îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ð³ê êîðèñ-

òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíà çà ðå-

çóëüòàòàìè çåìåëüíèõ òîðã³â, ï³äëÿãàº ñïëàò³

ïåðåìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â íå ï³çí³øå òðüîõ

áàíê³âñüêèõ äí³â ç äíÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíîãî äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïðàâî îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèíèêàº ó

ïåðåìîæöÿ çåìåëüíèõ òîðã³â ï³ñëÿ íîòàð³àëü-

íîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

Óêðà¿íè çà óìîâè ñïëàòè ïåðåìîæöåì çåìåëü-

íèõ òîðã³â ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ð³ê

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

5. Ó ðàç³ íåñïëàòè ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâ-

ñòâîì ñòðîê êîøò³â çà äîãîâîðîì îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðåçóëüòàòè çåìåëüíèõ òîðã³â

ìîæóòü áóòè àíóëüîâàí³. Ïðè öüîìó ãàðàíò³é-

íèé âíåñîê ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â íå ïî-

âåðòàºòüñÿ.

6. Ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â:

7.1. Ñâîº÷àñíî âíîñèòè îðåíäíó ïëàòó, ùî-

ð³÷íà ñóìà ÿêî¿ çà êîæíèé íàñòóïíèé ð³ê îðåí-

äè íå ìîæå áóòè ìåíøîþ ðîçì³ðó (ñóìè) ð³÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ð³ê êîðèñòóâàííÿ çå-

ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîãî çà ðåçóëüòà-

òàìè çåìåëüíèõ òîðã³â.

7.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.
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7.3. Çàáåçïå÷óâàòè â³ëüíèé äîñòóï äî îðåí-

äîâàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äî-

òðèìàííÿì îðåíäàðåì óìîâ âèêîðèñòàííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðå-

ìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìå-

ðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè.

7.4. 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.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ

â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.02.2007

¹ 19-1422/àï, â³ä 12.10.2009 ¹ 09-10591, ãî-

ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-

ºâà â³ä 07.05.2007 ¹ 3122, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 29.07.2008 ¹ 5819, Äåð-

æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 16.05.2007

¹ 05-08/2404, â³ä 29.02.2008 ¹ 05-09/1363/4,

â³ä 30.07.2008 ¹ 05-08/5216.

7.7. Çàâåðøèòè çàáóäîâó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

â ñòðîêè, âñòàíîâëåí³ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòà-

ö³ºþ, çàòâåðäæåíîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó,

àëå íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç òðè ðîêè ç ìîìåíòó

äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà îðåíäè.

8. ²íø³ óìîâè êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-

ëÿíêîþ âñòàíîâëþþòüñÿ äîãîâîðîì îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.
Київський міський голова

В. Кличко

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 26.02.2010 № 47/3485 

«Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні)
для будівництва та обслуговування торгового центру 

з паркінгом загального користування 
на вулиці Богатирській, земельна ділянка 3 
в Оболонському районі м. Києва» (Є&1239)

Рішення Київської міської ради № 706/706 від 16 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 93, 124, 127, 134 — 139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої стат&

ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний земельний
кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ста&
тей 6 та 16 Закону України «Про оренду землі» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодав&
чих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з метою приведення у
відповідність документів та матеріалів на лот Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïóíêò 1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

18.04.2013 ¹ 274/9331 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.02.2010

¹ 47/3485 «Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà

çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îí³) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâîãî öåíòðó ç ïàðê³íãîì

çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ íà âóë. Áîãàòèðñüê³é,

3 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» âèêëþ÷èòè.

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

ðàäè â³ä 26.02.2010 ¹ 47/3485 «Ïðî ïðîäàæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³î-

í³) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâî-

ãî öåíòðó ç ïàðê³íãîì çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-

íÿ íà âóëèö³ Áîãàòèðñüê³é, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 3 â

Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», à ñàìå:

2.1. Ó ïóíêò³ 4 öèôðè òà ñëîâà «17570340,00

ãðí (ñ³ìíàäöÿòü ì³ëüéîí³â ï’ÿòñîò ñ³ìäåñÿò òè-

ñÿ÷ òðèñòà ñîðîê ãðèâåíü 00 êîï.)» çàì³íèòè íà öèô-

ðè òà ñëîâà «16889294,00 ãðí (ø³ñòíàäöÿòü ì³ëü-

éîí³â â³ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ äåâ’-

ÿíîñòî ÷îòèðè ãðèâí³ 00 êîï.)» òà ñëîâà ³ öèôðè

«(âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 24.12.2012 ¹ 75/12)» çàì³íèòè íà ñëî-

âà «íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè».

2.2. Ó ïóíêò³ 5 öèôðè òà ñëîâà «878517,00 ãðí

(â³ñ³ìñîò ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ï’ÿòñîò ñ³ìíàä-

öÿòü ãðèâåíü 00 êîï.)» çàì³íèòè íà öèôðè òà

ñëîâà «844464,7 ãðí (â³ñ³ìñîò ñîðîê ÷îòèðè òè-

ñÿ÷³ ÷îòèðèñòà ø³ñòäåñÿò ÷îòèðè ãðèâí³ 70 êîï.)».

2.3. Ó ïóíêò³ 7 ñëîâà «(çã³äíî ç äîäàòêîì)» çà-

ì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðîþ «çã³äíî ç äîäàòêîì

¹ 1 äî öüîãî ð³øåííÿ».

2.4. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ ïóíêòàìè 8 — 12 òà-

êîãî çì³ñòó:

«8. Ó ðàç³ ÿêùî òîðãè ç ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè, çàçíà÷åíî¿ â ïóíêò³ 6 öüîãî ð³øåííÿ, â

òîìó ÷èñë³ ïîâòîðí³, âèçíàþòüñÿ òàêèìè, ùî íå

â³äáóëèñÿ, çä³éñíþºòüñÿ ïðîäàæ ïðàâà îðåíäè

ö³º¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à âèêîíàâöåì çåìåëü-

íèõ òîðã³â ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ïóáë³-

êóºòüñÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ ïðàâà îðåíäè

ö³º¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

9. Ó ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 8 öüîãî ð³øåííÿ

âèïàäêó:

9.1. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ âñòàíîâè-

òè ó ðîçì³ð³ 8 (âîñüìè) â³äñîòê³â â³ä íîðìàòèâ-

íî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

9.2. Êðîê çåìåëüíèõ òîðã³â ç ïðîäàæó ïðà-

âà îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âñòàíîâèòè ó ðîç-

ì³ð³ 0,5 (íóëü ö³ëèõ ï’ÿòü äåñÿòèõ) â³äñîòêà

ñòàðòîâî¿ ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-

ëÿíêîþ.

9.3. Ïðîäàòè ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â

ïðàâî îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà óìîâàõ

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, çàòâåð-

äæåíèõ çã³äíî ç äîäàòêîì ¹ 2 äî öüîãî ð³-

øåííÿ.

10. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

10.1. Çàáåçïå÷èòè ïåðåäà÷ó âèêîíàâöþ çå-

ìåëüíèõ òîðã³â êîï³é äîêóìåíò³â òà ìàòåð³àë³â

íà ëîò íå ï³çí³øå 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ íàä-

õîäæåííÿ öüîãî ð³øåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿).

10.2. Çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó ïðîåêòó äîãî-

âîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.

Áîãàòèðñüê³é, 3 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

à ó âèïàäêó, âñòàíîâëåíîìó ïóíêòîì 8 öüîãî ð³-

øåííÿ,— ïðîåêòó äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè.

11. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

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

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

íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ öüî-

ãî ð³øåííÿ íàäàòè Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðå-

ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè òà îáìåæåííÿ ùîäî çàáó-

äîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Áîãàòèðñüê³é, 3

â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

12. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â áåçïîñå-

ðåäíüî â äåíü ïðîâåäåííÿ òîðã³â óêëàñòè äîãî-

â³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à ó âè-

ïàäêó, âñòàíîâëåíîìó ïóíêòîì 8 öüîãî ð³øåí-

íÿ,— äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè».

2.5. Ïóíêò 8 ð³øåííÿ âèêëþ÷èòè.

2.6. Ïóíêò 9 â³äïîâ³äíî ââàæàòè ïóíêòîì 13.

3. Äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 26.02.2010 ¹ 47/3485 «Ïðî ïðîäàæ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³î-

í³) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãî-

âîãî öåíòðó ç ïàðê³íãîì çàãàëüíîãî êîðèñòó-

âàííÿ íà âóëèö³ Áîãàòèðñüê³é, çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà 3 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» âèêëàñ-

òè â ðåäàêö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì ¹ 1 äî öüîãî

ð³øåííÿ.

4. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 26.02.2010 ¹ 47/3485 «Ïðî ïðîäàæ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îí³) äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâîãî öåíòðó

ç ïàðê³íãîì çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ íà âóëè-

ö³ Áîãàòèðñüê³é, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 3 â Îáîëîí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» äîäàòêîì ¹ 2 çã³äíî ç

äîäàòêîì ¹ 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

Äîäàòîê ¹ 1

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 16.12.2014 ¹ 706/706

УМОВИ 
продажу земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 

для будівництва та обслуговування торгового центру 
з паркінгом загального користування на вул. Богатирській, 3 

в Оболонському районі м. Києва

1. Ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³äëÿãàº

ñïëàò³ ïåðåìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â íå ï³çí³øå

òðüîõ áàíê³âñüêèõ äí³â ç äíÿ óêëàäàííÿ äîãîâî-

ðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

2. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê, ñïëà÷åíèé ïåðåìîæ-

öåì àóêö³îíó ïî çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ íà âóë. Áîãà-

òèðñüê³é, 3 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

ïðè ïîäàëüøèõ îñòàòî÷íèõ ðîçðàõóíêàõ çà äî-

ãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà-

ðàõîâóºòüñÿ äî êóï³âåëüíî¿ ö³íè.

3. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïå-

ðåõîäèòü äî ïåðåìîæöÿ çåìåëüíèõ òîðã³â ï³ñëÿ

íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-

ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äåðæàâíî¿ ðåºñ-

òðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè çà óìîâè

ñïëàòè ïåðåìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â ïîâíî¿

ö³íè ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à òàêîæ ïåí³ (ó

ðàç³ íàÿâíîñò³).

4. Ó ðàç³ íåñïëàòè ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâ-

ñòâîì ñòðîê êîøò³â çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðî-

äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðåçóëüòàòè çåìåëüíèõ

òîðã³â ìîæóòü áóòè àíóëüîâàí³. Ïðè öüîìó ãà-

ðàíò³éíèé âíåñîê ïåðåìîæöþ òîðã³â íå ïîâåð-

òàºòüñÿ.

5. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìî-

æå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â:

6.1. Ç äíÿ âèíèêíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, ïðèäáàíó çà äîãîâîðîì êóï³âë³-

ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ñïëà÷óâàòè çåìåëü-

íèé ïîäàòîê ó ðîçì³ðàõ ³ ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷å-

íèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 91 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.3. Çàáåçïå÷óâàòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-

äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äî-

òðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè òà äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîí-

òó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìå-

ðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè.

6.4. 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.

6.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ

â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 15.12.2006

¹ 19-10870, â³ä 17.04.2007 ¹ 09-3620 ÀÏ, ãî-

ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-

ºâà â³ä 21.04.2006 ¹ 2520, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.04.2007 ¹ 2963, Äåðæàâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-

ñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 15.05.2006 ¹ 06-6-25/1576/9,

Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-

ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä

11.02.2008 ¹ 05-09/1148.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê ¹ 2

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 16.12.2014 ¹ 706/706

УМОВИ 
користування земельною ділянкою, право оренди якої 
набуте на земельних торгах (аукціоні), для будівництва 

та обслуговування торгового центру 
з паркінгом загального користування на вул. Богатирській, 3 

в Оболонському районі м. Києва

1. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:78:045:0013) íà âóë. Áî-

ãàòèðñüê³é, 3 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëî-

ùåþ 1,1222 ãà ïåðåäàºòüñÿ ïåðåìîæöþ çåìåëü-

íèõ òîðã³â â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 20 ðîê³â äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâîãî öåí-

òðó ç ïàðê³íãîì çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.

2. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê, ñïëà÷åíèé ïåðåìîæ-

öåì çåìåëüíèõ òîðã³â äî ¿õ ïðîâåäåííÿ, çàðà-

õîâóºòüñÿ äî ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé

ð³ê êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âñòà-

íîâëåíî¿ çà ðåçóëüòàòàìè çåìåëüíèõ òîðã³â.

3. Ð³÷íà îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ð³ê êîðèñ-

òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíà çà ðå-

çóëüòàòàìè çåìåëüíèõ òîðã³â, ï³äëÿãàº ñïëàò³

ïåðåìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â íå ï³çí³øå òðüîõ

áàíê³âñüêèõ äí³â ç äíÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíîãî äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïðàâî îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèíèêàº ó

ïåðåìîæöÿ çåìåëüíèõ òîðã³â ï³ñëÿ íîòàð³àëü-

íîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

Óêðà¿íè çà óìîâè ñïëàòè ïåðåìîæöåì çåìåëü-

íèõ òîðã³â ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ð³ê

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

5. Ó ðàç³ íåñïëàòè ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâ-

ñòâîì ñòðîê êîøò³â çà äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ðåçóëüòàòè çåìåëüíèõ òîðã³â ìîæóòü

áóòè àíóëüîâàí³. Ïðè öüîìó ãàðàíò³éíèé âíåñîê

ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â íå ïîâåðòàºòüñÿ.

6. Ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â:

7.1. Ñâîº÷àñíî âíîñèòè îðåíäíó ïëàòó, ùî-

ð³÷íà ñóìà ÿêî¿ çà êîæíèé íàñòóïíèé ð³ê îðåí-

äè íå ìîæå áóòè ìåíøîþ ðîçì³ðó (ñóìè) ð³÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ð³ê êîðèñòóâàííÿ çå-

ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîãî çà ðåçóëüòà-

òàìè çåìåëüíèõ òîðã³â.

7.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

7.3. Çàáåçïå÷óâàòè â³ëüíèé äîñòóï äî îðåíäî-

âàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äîòðè-

ìàííÿì îðåíäàðåì óìîâ âèêîðèñòàííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè òà äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà

åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-

ðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7.4. 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.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ

â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
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7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 15.12,2006

¹ 19-10870, â³ä 17.04.2007 ¹ 09-3620 ÀÏ, Ãî-

ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-

ºâà â³ä 21.04.2006 ¹ 2520, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.04.2007 ¹ 2963, Äåðæàâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-

ñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 15.05.2006 ¹ 06-6-25/1576/9,

Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-

ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä

11.02.2008 ¹ 05-09/1148.

7.7. Çàâåðøèòè çàáóäîâó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

â ñòðîêè, âñòàíîâëåí³ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòà-

ö³ºþ, çàòâåðäæåíîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó,

àëå íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç òðè ðîêè ç ìîìåíòó

äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà îðåíäè.

8. ²íø³ óìîâè êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ âñòàíîâëþþòüñÿ äîãîâîðîì îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 26.02.2010 № 37/3475 

«Про продаж земельної ділянки 
на земельних торгах 

(аукціонах) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

пункту автосервісу 
на вулиці Теодора Драйзера 

у Деснянському районі м. Києва» (Є&1235)
Рішення Київської міської ради № 703/703 від 16 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 93, 124, 127, 134 — 139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої стат&
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний земельний
кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ста&
тей 6 та 16 Закону України «Про оренду землі» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодав&
чих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з метою приведення у
відповідність документів та матеріалів на лот Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïóíêò 1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

18.04.2013 ¹ 275/9332 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.02.2010

¹ 37/3475 «Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà

çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îíàõ) äëÿ áóä³âíèöòâà,

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïóíêòó àâòîñåð-

â³ñó íà âóë. Òåîäîðà Äðàéçåðà (á³ëÿ ³ñíóþ÷î¿ àâ-

òîñòîÿíêè) ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» âè-

êëþ÷èòè.

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

ðàäè â³ä 26.02.2010 ¹ 37/3475 «Ïðî ïðîäàæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóê-

ö³îíàõ) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ ïóíêòó àâòîñåðâ³ñó íà âóëèö³ Òåîäî-

ðà Äðàéçåðà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»,

à ñàìå:

2.1. Ó ïóíêò³ 2 öèôðè òà ñëîâà «1497451,00

ãðí (îäèí ì³ëüéîí ÷îòèðèñòà äåâ’ÿíîñòî ñ³ì

òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ï’ÿòäåñÿò îäíà ãðèâíÿ 00

êîï.)» çàì³íèòè íà öèôðè òà ñëîâà «1297613,00

ãðí (îäèí ì³ëüéîí äâ³ñò³ äåâ’ÿíîñòî ñ³ì òèñÿ÷

ø³ñòñîò òðèíàäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï.)» òà ñëî-

âà ³ öèôðè «(âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 24.12.2012 ¹ 72/12)»

çàì³íèòè íà ñëîâà «íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðî-

øîâî¿ îö³íêè».

2.2. Ó ïóíêò³ 3 öèôðè òà ñëîâà «74872,55 ãðí

(ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò ñ³ìäåñÿò äâ³

ãðèâí³ 55 êîï.)» çàì³íèòè íà öèôðè òà ñëîâà

«64880,65 ãðí (ø³ñòäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ â³ñ³ì-

ñîò â³ñ³ìäåñÿò ãðèâåíü 65 êîï.)».

2.3. Ó ïóíêò³ 5 ñëîâà «(çã³äíî ç äîäàòêîì)» çà-

ì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðîþ «çã³äíî ç äîäàòêîì

¹ 1 äî öüîãî ð³øåííÿ».

2.4. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ ïóíêòàìè 6 — 10 òà-

êîãî çì³ñòó:

«6. Ó ðàç³ ÿêùî òîðãè ç ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè, çàçíà÷åíî¿ â ïóíêò³ 4 öüîãî ð³øåííÿ, â

òîìó ÷èñë³ ïîâòîðí³, âèçíàþòüñÿ òàêèìè, ùî íå

â³äáóëèñÿ, çä³éñíþºòüñÿ ïðîäàæ ïðàâà îðåíäè

ö³º¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à âèêîíàâöåì çåìåëü-

íèõ òîðã³â ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ïóáë³-

êóºòüñÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ ïðàâà îðåíäè

ö³º¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7. Ó ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 6 öüîãî ð³øåííÿ

âèïàäêó:

7.1. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ âñòàíîâè-

òè ó ðîçì³ð³ 8 (âîñüìè) â³äñîòê³â â³ä íîðìàòèâ-

íî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7.2. Êðîê çåìåëüíèõ òîðã³â ç ïðîäàæó ïðà-

âà îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âñòàíîâèòè ó

ðîçì³ð³ 0,5 (íóëü ö³ëèõ ï’ÿòü äåñÿòèõ) â³äñîò-

êà ñòàðòîâî¿ ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íîþ ä³ëÿíêîþ.

7.3. Ïðîäàòè ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â

ïðàâî îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà óìîâàõ êî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, çàòâåðäæå-

íèõ çã³äíî ç äîäàòêîì ¹ 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

8. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

8.1. Çàáåçïå÷èòè ïåðåäà÷ó âèêîíàâöþ çå-

ìåëüíèõ òîðã³â êîï³é äîêóìåíò³â òà ìàòåð³àë³â

íà ëîò íå ï³çí³øå 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ íàä-

õîäæåííÿ öüîãî ð³øåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿).

8.2. Çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó ïðîåêòó äîãîâî-

ðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.

Òåîäîðà Äðàéçåðà (á³ëÿ ³ñíóþ÷î¿ àâòîñòîÿíêè)

ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, à ó âèïàäêó,

âñòàíîâëåíîìó ïóíêòîì 6 öüîãî ð³øåííÿ,— ïðî-

åêòó äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

9. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

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

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

íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ öüî-

ãî ð³øåííÿ íàäàòè Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðå-

ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè òà îáìåæåííÿ ùîäî çàáó-

äîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Òåîäîðà Äðàé-

çåðà (á³ëÿ ³ñíóþ÷î¿ àâòîñòîÿíêè) ó Äåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

10. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â áåçïîñå-

ðåäíüî â äåíü ïðîâåäåííÿ òîðã³â óêëàñòè äîãî-

â³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à ó âè-

ïàäêó, âñòàíîâëåíîìó ïóíêòîì 6 öüîãî ð³øåí-

íÿ,— äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè».

2.5. Ïóíêò 6 ð³øåííÿ âèêëþ÷èòè.

2.6. Ïóíêò 7 â³äïîâ³äíî ââàæàòè ïóíêòîì 11.

3. Äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 26.02.2010 ¹ 37/3475 «Ïðî ïðîäàæ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³î-

íàõ) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ ïóíêòó àâòîñåðâ³ñó íà âóëèö³ Òåîäîðà

Äðàéçåðà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» âè-

êëàñòè â ðåäàêö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì ¹ 1 äî öüî-

ãî ð³øåííÿ.

4. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 26.02.2010 ¹ 37/3475 «Ïðî ïðîäàæ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³î-

íàõ) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ ïóíêòó àâòîñåðâ³ñó íà âóëèö³ Òåî-

äîðà Äðàéçåðà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà» äîäàòêîì ¹ 2 çã³äíî ç äîäàòêîì ¹ 2 äî

öüîãî ð³øåííÿ.

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

Äîäàòîê ¹ 1

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 16.12.2014 ¹ 703/703

УМОВИ 
продажу земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
пункту автосервісу на вул. Теодора Драйзера 

(біля існуючої автостоянки) у Деснянському районі м. Києва

1. Ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³äëÿãàº

ñïëàò³ ïåðåìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â íå ï³çí³øå

òðüîõ áàíê³âñüêèõ äí³â ç äíÿ óêëàäåííÿ äîãîâî-

ðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

2. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê, ñïëà÷åíèé ïåðåìîæ-

öåì àóêö³îíó ïî çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ íà âóë. Òåî-

äîðà Äðàéçåðà (á³ëÿ ³ñíóþ÷î¿ àâòîñòîÿíêè) ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ïðè ïîäàëüøèõ

îñòàòî÷íèõ ðîçðàõóíêàõ çà äîãîâîðîì êóï³âë³-

ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàðàõîâóºòüñÿ äî

êóï³âåëüíî¿ ö³íè.

3. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïå-

ðåõîäèòü äî ïåðåìîæöÿ çåìåëüíèõ òîðã³â ï³ñëÿ

íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-

ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äåðæàâíî¿ ðåºñ-

òðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè çà óìîâè

ñïëàòè ïåðåìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â ïîâíî¿

ö³íè ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à òàêîæ ïåí³ (ó

ðàç³ íàÿâíîñò³).

4. Ó ðàç³ íåñïëàòè ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâ-

ñòâîì ñòðîê êîøò³â çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðî-

äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðåçóëüòàòè çåìåëüíèõ

òîðã³â ìîæóòü áóòè àíóëüîâàí³. Ïðè öüîìó ãà-

ðàíò³éíèé âíåñîê ïåðåìîæöþ òîðã³â íå ïîâåð-

òàºòüñÿ.

5. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìî-

æå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â:

6.1. Ç äíÿ âèíèêíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, ïðèäáàíó çà äîãîâîðîì êóï³âë³-

ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ñïëà÷óâàòè çåìåëü-

íèé ïîäàòîê ó ðîçì³ðàõ ³ ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷å-

íèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 91 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.3. Çàáåçïå÷óâàòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðîäà-

íî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äîòðè-

ìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè òà äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà

åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-

ðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.4. 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.

6.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ

â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 15.12.2006

¹ 19-10834, â³ä 23.05.2007 ¹ 09-4869-ÀÏ, ãî-

ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-

ºâà â³ä 26.12.2005 ¹ 9447, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 30.03.2007 ¹ 2133, óïðàâ-

ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-

ðåäîâèùà â³ä 22.12.2005 ¹ 071/04-4-18/5638-

15, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-

íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä

22.01.2008 ¹ 05-11/9531, â³ä 13.03.2007 ¹ 08-

8-18/1330.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê ¹ 2

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 16.12.2014 ¹ 703/703

УМОВИ 
користування земельною ділянкою, право оренди якої 

набуте на земельних торгах (аукціоні), для будівництва, 
експлуатації та обслуговування пункту автосервісу 

на вул. Теодора Драйзера (біля існуючої автостоянки) 
у Деснянському районі м. Києва

1. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:62:144:0053) íà âóë.

Òåîäîðà Äðàéçåðà (á³ëÿ ³ñíóþ÷î¿ àâòîñòîÿíêè)

ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ 0,1200

ãà ïåðåäàºòüñÿ ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â â

äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 20 ðîê³â äëÿ áóä³âíèö-

òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïóíêòó àâ-

òîñåðâ³ñó.

2. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê, ñïëà÷åíèé ïåðåìîæ-

öåì çåìåëüíèõ òîðã³â äî ¿õ ïðîâåäåííÿ, çàðà-

õîâóºòüñÿ äî ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé

ð³ê êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âñòà-

íîâëåíî¿ çà ðåçóëüòàòàìè çåìåëüíèõ òîðã³â.

3. Ð³÷íà îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ð³ê êîðèñ-

òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíà çà ðå-

çóëüòàòàìè çåìåëüíèõ òîðã³â, ï³äëÿãàº ñïëàò³

ïåðåìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â íå ï³çí³øå òðüîõ

áàíê³âñüêèõ äí³â ç äíÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíîãî äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïðàâî îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèíèêàº ó

ïåðåìîæöÿ çåìåëüíèõ òîðã³â ï³ñëÿ íîòàð³àëü-

íîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

Óêðà¿íè çà óìîâè ñïëàòè ïåðåìîæöåì çåìåëü-

íèõ òîðã³â ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ð³ê

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

5. Ó ðàç³ íåñïëàòè ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâ-

ñòâîì ñòðîê êîøò³â çà äîãîâîðîì îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðåçóëüòàòè çåìåëüíèõ òîðã³â

ìîæóòü áóòè àíóëüîâàí³. Ïðè öüîìó ãàðàíò³é-

íèé âíåñîê ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â íå ïî-

âåðòàºòüñÿ.

6. Ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â:

7.1. Ñâîº÷àñíî âíîñèòè îðåíäíó ïëàòó, ùî-

ð³÷íà ñóìà ÿêî¿ çà êîæíèé íàñòóïíèé ð³ê îðåí-

äè íå ìîæå áóòè ìåíøîþ ðîçì³ðó (ñóìè) ð³÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ð³ê êîðèñòóâàííÿ çå-

ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîãî çà ðåçóëüòà-

òàìè çåìåëüíèõ òîðã³â.

7.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

7.3. Çàáåçïå÷óâàòè â³ëüíèé äîñòóï äî îðåí-

äîâàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äî-

òðèìàííÿì îðåíäàðåì óìîâ âèêîðèñòàííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðå-

ìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìå-

ðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè.

7.4. 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.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ

â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 15.12.2006

¹ 19-10834, â³ä 23.05.2007 ¹ 09-4869-ÀÏ, ãî-

ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
29 ëèñòîïàäà 2016 ð.
¹129 (4899)

6

ºâà â³ä 26.12.2005 ¹ 9447, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 30.03.2007 ¹ 2133, óïðàâ-

ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-

ðåäîâèùà â³ä 22.12.2005 ¹ 071/04-4-18/5638-

15, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-

íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä

22.01.2008 ¹ 05-11/9531, â³ä 13.03.2007 ¹ 08-

8-18/1330.

7.7. Çàâåðøèòè çàáóäîâó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

â ñòðîêè, âñòàíîâëåí³ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòà-

ö³ºþ, çàòâåðäæåíîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó,

àëå íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç òðè ðîêè ç ìîìåíòó

äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà îðåíäè.

8. ²íø³ óìîâè êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ âñòàíîâëþþòüñÿ äîãîâîðîì îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельної 
ділянки, укладеного між Київською міською радою 

та товариством з обмеженою 
відповідальністю «УкрРосБуд» 

від 10.09.2010 № 78&6&00646 
на підставі рішення Київської міської ради 

від 23.04.2009 № 349/1405
Рішення Київської міської ради № 719/719 від 16 грудня 2014 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Земельного кодексу Укра&
їни, статтею 32 Закону України «Про оренду землі», статтею 188 Господарського кодексу України та статтею
416 Цивільного кодексу України, пунктами 8.4, 11.4 договору оренди земельної ділянки від 10.09.2010 № 78&
6&00646 та тим, що товариством з обмеженою відповідальністю «УкрРосБуд» не виконано умов пункту 8.4
договору оренди, а саме: за 4 роки з моменту державної реєстрації цього договору будівництво об’єкта не роз&
почато, чим порушено строки завершення забудови земельної ділянки, а також беручи до уваги громадську
позицію щодо неприпустимості будівництва в зеленій зоні м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 10.09.2010 ¹ 78-6-00646 ïëîùåþ 0,59

ãà, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà

òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«ÓêðÐîñÁóä» íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 23.04.2009 ¹ 349/1405 «Ïðî ïåðå-

äà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÓêðÐîñÁóä» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-

íèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç ï³äçåìíèì ïàðê³í-

ãîì ç áëàãîóñòðîºì ïðèëåãëîãî ñêâåðó íà ïå-

ðåòèí³ âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà òà âóë. Ìàð-

øàëà Ìàëèíîâñüêîãî â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà».

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-

íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿

ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é

÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âêëþ-

÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-

ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äà-

þòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âè-

ìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,59 ãà íà ïåðåòèí³ âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà

òà âóë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî â Îáîëîíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ» çä³éñíèòè â³ä-

ïîâ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî

îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,59 ãà íà ïåðåòèí³ âóë. Ìàð-

øàëà Òèìîøåíêà òà âóë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâ-

ñüêîãî â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Â÷èíèòè â³äïîâ³äí³ ä³¿ äëÿ çíÿòòÿ ç ðåºñ-

òðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

10.09.2010 ¹ 78-6-00646, óêëàäåíîãî ì³æ Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÓêðÐîñÁóä».

4.2. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÓêðÐîñÁóä» ïðî ïðèéíÿòòÿ

öüîãî ð³øåííÿ.

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 розірвання договорів оренди земельних ділянок, 
укладених між Київською міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю 
«АЙ ВІ ТІ ІНВЕСТМЕНТС» від 22.07.2008 № 66&6&00480 

та № 66&6&00481 на підставі рішення 
Київської міської ради від 26.07.2007 № 70/1904
Рішення Київської міської ради № 720/720 від 16 грудня 2014 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Земельного кодексу Укра&
їни, статтею 32 Закону України «Про оренду землі», статтею 188 Господарського кодексу України та статтею
416 Цивільного кодексу України, пунктами 8.4, 11.4 договорів оренди земельних ділянок від 22.07.2008 № 66&
6&00480 та № 66&6&00481 та тим, що товариством з обмеженою відповідальністю «АЙ ВІ ТІ ІНВЕСТМЕНТС» не
виконано умов пункту 8.4 договорів оренди, а саме: не завершено забудови земельних ділянок в строки, вста&
новлені проектною документацією на будівництво, затвердженою в установленому порядку, тобто не пізні&
ше ніж через три роки з моменту державної реєстрації договору, а також беручи до уваги громадську пози&
цію щодо неприпустимості будівництва в зеленій зоні, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâîðè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê â³ä 22.07.2008 ¹ 66-6-00480 òà ¹ 66-6-

00481 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,52 ãà, óêëàäåíèõ

ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç

îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÉ Â² Ò² ²ÍÂÅÑÒ-

ÌÅÍÒÑ» íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 26.07.2007 ¹ 70/1904 «Ïðî ïåðåäà÷ó

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÉ Â² Ò² ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒÑ» äëÿ

áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî öåíòðó ç âáóäîâàíèìè

ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ íà âóë.

Ñåðàôèìîâè÷à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà».

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-

íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿

ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é

÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âêëþ-

÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-

ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äà-

þòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âè-

ìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 0,52 ãà íà âóë. Ñåðàôèìîâè÷à ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ» çä³éñíèòè â³ä-

ïîâ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî

îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè

ä³ëÿíêàìè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,52 ãà íà âóë.

Ñåðàôèìîâè÷à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Â÷èíèòè â³äïîâ³äí³ ä³¿ äëÿ çíÿòòÿ ç ðåºñ-

òðàö³¿ äîãîâîð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä

22.07.2008 ¹ 66-6-00480 òà ¹ 66-6-00481,

óêëàäåíèõ ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òî-

âàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÉ

Â² Ò² ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒÑ».

4.2. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÉ Â² Ò² ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒÑ» ïðî

ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

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 розірвання договору оренди земельної 
ділянки, укладеного між Київською міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю 
«БлуМарін» від 05.03.2008 № 72&6&00492 

на підставі рішення Київської міської ради 
від 12.07.2007 № 1112/1773

Рішення Київської міської ради № 723/723 від 16 грудня 2014 року
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Земельного кодексу Укра&

їни, статтею 32 Закону України «Про оренду землі», статтею 188 Господарського кодексу України та статтею
416 Цивільного кодексу України, пунктами 8.4, 11.4 договору оренди земельної ділянки від 05.03.2008 № 72&
6&00492 та тим, що товариством з обмеженою відповідальністю «БлуМарін» не виконано умов пункту 8.4 до&
говору оренди, а саме: не завершено забудову земельної ділянки в строки, встановлені проектною докумен&
тацією на будівництво, затвердженою в установленому порядку, тобто не пізніше ніж через три роки з мо&
менту державної реєстрації договору, а також беручи до уваги громадську позицію щодо неприпустимості
будівництва в зеленій зоні, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 05.03.2008 ¹ 72-6-00492 ïëîùåþ 2,91

ãà, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà

òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«ÁëóÌàð³í» íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 12.07.2007 ¹ 1112/1773 «Ïðî ïå-

ðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «ÁëóÌàð³í» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-

íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóð-

íîãî ïðèçíà÷åííÿ, îá’ºêòàìè ãðîìàäñüêîãî îá-

ñëóãîâóâàííÿ, òîðã³âë³, ïàðê³íãàìè âçäîâæ âóë.

Êèøèí³âñüêî¿ òà âóë. Àçîâñüêî¿ ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-

íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿

ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é

÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âêëþ-

÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-

ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äà-

þòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âè-

ìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

2,91 ãà âçäîâæ âóë. Êèøèí³âñüêî¿ òà âóë. Àçîâ-

ñüêî¿ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ» çä³éñíèòè â³ä-

ïîâ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî

îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 2,91 ãà âçäîâæ âóë. Êèøèí³â-

ñüêî¿ òà âóë. Àçîâñüêî¿ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Â÷èíèòè â³äïîâ³äí³ ä³¿ äëÿ çíÿòòÿ ç ðåºñ-

òðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

05.03.2008 ¹ 72-6-00492, óêëàäåíîãî ì³æ Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÁëóÌàð³í».

4.2. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÁëóÌàð³í» ïðî ïðèéíÿòòÿ öüî-

ãî ð³øåííÿ.

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 розірвання договору 
оренди земельної ділянки, 
укладеного між Київською 

міською радою та товариством 
з обмеженою відповідальністю 

«МАК» від 09.06.2008 № 75&6&00407 
на підставі рішення Київської міської ради 

від 01.10.2007 № 463/3297
Рішення Київської міської ради № 722/722 від 16 грудня 2014 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Земельного кодексу Укра&
їни, статтею 32 Закону України «Про оренду землі», статтею 188 Господарського кодексу України та статтею
416 Цивільного кодексу України, пунктами 8.4, 11.4 договору оренди земельної ділянки від 09.06.2008 № 75&
6&00407 та тим, що товариством з обмеженою відповідальністю «МАК» не виконано умов пункту 8.4 догово&
ру оренди, а саме: не завершено забудову земельної ділянки в строки, встановлені проектною документа&
цією на будівництво, затвердженою в установленому порядку, тобто не пізніше ніж через три роки з момен&
ту державної реєстрації договору, а також беручи до уваги громадську позицію щодо неприпустимості будів&
ництва в лісопарковій зоні, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 09.06.2008 ¹ 75-6-00407 ïëîùåþ 9,81

ãà, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ

òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÌÀÊ» íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 01.10.2007 ¹ 463/3297 «Ïðî ïå-

ðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «ÌÀÊ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-

òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãî-

âåëüíî-âèðîáíè÷îãî êîìïëåêñó íà Æèòîìèð-

ñüêîìó øîñå (19-é êì) ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà».

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

îïðàöþâàòè ìîæëèâ³ñòü ïåðåäà÷³ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, äëÿ

ìàëî- òà ñåðåäíüîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè äëÿ á³é-

ö³â ÀÒÎ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Â÷èíèòè â³äïîâ³äí³ ä³¿ äëÿ çíÿòòÿ ç ðåºñ-

òðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

09.06.2008 ¹ 75-6-00407, óêëàäåíîãî ì³æ Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÌÀÊ».

3.2. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÌÀÊ» ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî

ð³øåííÿ.

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
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Çàê³í÷åííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 1145 â³ä 15.11.2016 ð. Ïî÷àòîê ó íîìåð³ çà 25 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó 

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
1178 Святошинський вул. Святошинська, 30 1

1179 Святошинський вул. Святошинська, 4 1

1180 Святошинський вул. Святошинська, 5 1

1181 Святошинський вул. Симиренка, 1 1

1182 Святошинський вул. Симиренка, 10 1

1183 Святошинський вул. Симиренка, 13/1 1

1184 Святошинський вул. Симиренка, 16 1

1185 Святошинський вул. Симиренка, 17 1

1186 Святошинський вул. Симиренка, 2/19 1

1187 Святошинський вул. Симиренка, 23 1

1188 Святошинський вул. Симиренка, 26 11

1189 Святошинський вул. Симиренка, 34 1

1190 Святошинський вул. Симиренка, 38 1

1191 Святошинський вул. Симиренка, 5 1

1192 Святошинський вул. Симиренка, зупинка "Вул. Жолудєва", непарний бік 1

1193 Святошинський вул. Симиренка, зупинка "Михайлівська Борщагівка" (посадка), парний
бік

1

1194 Святошинський вул. Сім'ї Сосніних, 14 1

1195 Святошинський вул. Сім'ї Сосніних, 2/1 1

1196 Святошинський вул. Сім'ї Сосніних, 6 1

1197 Святошинський вул. Сім'ї Сосніних, ВО "Кристал", непарний бік 1

1198 Святошинський вул. Стеценка, 18, Міське кладовище 1

1199 Святошинський вул. Тулузи, 2/58 1

1200 Святошинський вул. ЯкубаКоласа, 10 2

1201 Святошинський вул. Якуба Коласа, 14 1

1202 Святошинський вул. Якуба Коласа, 17 1

1203 Святошинський вул. Якуба Коласа, 2 1

1204 Святошинський вул. Якуба Коласа, 23 1

1205 Святошинський вул. Якуба Коласа, 3/1 1

1206 Святошинський вул. Якуба Коласа, 6 1

1207 Святошинський вул. Якуба Коласа, 7 1

1208 Святошинський Кільцева дорога, зупинка "ВО "Електронмаш" 1

1209 Святошинський Кільцева дорога, зупинка "Вул. Верховинна" 1

1210 Святошинський Кільцева дорога, зупинка "Вул. Жмеринська" 1

1211 Святошинський Кільцева дорога, зупинка "Вул. Литвиненко;Вольгемут" 1

1212 Святошинський Кільцева дорога, зупинка "Просп. Леся Курбаса", непарний бік 1

1213 Святошинський Кільцева дорога, зупинка "Просп. Леся Курбаса", парний бік 1

1214 Святошинський перехрестя бульв. Кольцова та вул. Жолудєва 1

1215 Святошинський перехрестя вул. Симиренка та вул. Булгакова 1

1216 Святошинський перехрестя вул. Симиренка та вул. Жолудєва 1

1217 Святошинський перехрестя просп. Академіка Палладіна та бульв. Академіка
Вернадського

4

1218 Святошинський перехрестя просп. Академіка Палладіна та вул. Академіка Єфремова 4

1219 Святошинський перехрестя просп. Перемоги, 69/1 та вул. Галаганівської 1

1220 Святошинський перехрестя просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна 1

1221 Святошинський пл. Героїв Бреста, 1 1

1222 Святошинський пл. Героїв Бреста, вхід на автостанцію 1

1223 Святошинський пл. Героїв Бреста, зупинка "Ст.м. "Святошин", непарний бік 2

1224 Святошинський пл. Героїв Бреста, зупинка "Ст.м. "Святошин", парний бік 2

1225 Святошинський просп. Академіка Корольова, 20 1

1226 Святошинський просп. Академіка Палладіна, 18/30 1

1227 Святошинський просп. Академіка Палладіна, 23;а 1

1228 Святошинський просп. Академіка Палладіна, 24 1

1229 Святошинський просп. Академіка Палладіна, 32/34 1

1230 Святошинський просп. Академіка Палладіна, 9 1

1231 Святошинський просп. Академіка Палладіна, зупинка "Ст. м. "Академмістечко" 2

1232 Святошинський просп. Леся Курбаса, 17 1

1233 Святошинський просп. Леся Курбаса, 2, залізнична станція "Борщагівка" 1

1234 Святошинський просп. Леся Курбаса, 2/13 1

1235 Святошинський просп. Леся Курбаса, 2;б 1

1236 Святошинський просп. Леся Курбаса, 5 1

1237 Святошинський просп. Леся Курбаса, 7;а 1

1238 Святошинський просп. Леся Курбаса, 9 1

1239 Святошинський просп. Леся Курбаса, кінотеатр "Лейпциг" 4

1240 Святошинський просп. Перемоги, 100/1, станція метрополітену "Святошин", вихід в
напрямку вул. Академіка Туполєва

2

1241 Святошинський просп. Перемоги, 106/2 1

1242 Святошинський просп. Перемоги, 109 1

1243 Святошинський просп. Перемоги, 114/2 1

1244 Святошинський просп. Перемоги, 115, зупинка "Житомирська" 2

1245 Святошинський просп. Перемоги, 117, зупинка "Житомирська", вихід в напрямку 
вул. Семашка

2

1246 Святошинський просп. Перемоги, 117, зупинка "Житомирська", вихід в напрямку 
вул. Федора Кричевського

2

1247 Святошинський просп. Перемоги, 121;д 1

1248 Святошинський просп. Перемоги, 128/2 1

1249 Святошинський просп. Перемоги, 129 1

1250 Святошинський просп. Перемоги, 134 1

1105 Подільський просп. "Правди", 8 1

1106 Подільський просп. "Правди", 80 1

1107 Подільський просп. "Правди", 92 1

1108 Подільський просп. "Правди", зупинка "Будинок побуту" 1

1109 Подільський просп. "Правди", зупинка "Вул. Наталії Ужвій", непарний бік 1

1110 Подільський просп. "Правди", зупинка "Масив Мостицький", непарний бік 1

1111 Подільський просп. "Правди", зупинка "Просп. "Правди" 1

1112 Подільський просп. "Правди", зупинка "Просп. Георгія Гонгадзе" 1

1113 Подільський просп. Василя Порика, 13;в 1

1114 Подільський просп. Василя Порика, 14 1

1115 Подільський просп. Василя Порика, 2 1

1116 Подільський просп. Василя Порика, зупинка "Просп. Василя Порика" 1

1117 Подільський просп. Георгія Гонгадзе, 11 1

1118 Подільський просп. Георгія Гонгадзе, 20 1

1119 Подільський просп. Георгія Гонгадзе, 28;а 1

1120 Подільський просп. Георгія Гонгадзе, 35 1

1121 Подільський просп. Георгія Гонгадзе, 4 1

1122 Подільський просп. Георгія Гонгадзе, 5 1

1123 Подільський просп. Свободи, 22, зупинка "Дитяча поліклініка" 1

1124 Подільський просп. Свободи, 13, зупинка "Просп. Свободи" 2

1125 Подільський просп. Свободи, 17, зупинка "Просп. Свободи" 2

1126 Подільський просп. Свободи, 28 1

1127 Подільський просп. Свободи, 30/20;а 1

1128 Подільський просп. Свободи, 4;а 1

1129 Подільський просп. Свободи, 8/28 1

1130 Подільський просп. Свободи, зупинка "Вул. Межова" 1

1131 Подільський просп. Свободи, зупинка "Вул. Наталії Ужвій" 1

1132 Подільський просп. Свободи, зупинка "Вул. Світлицького" 1

1133 Подільський просп. Свободи, зупинка "Мікрорайон № 4" 1

1134 Святошинський бульв. Академіка Вернадського, 87 1

1135 Святошинський бульв. Кольцова 1;в 1

1136 Святошинський бульв. Кольцова, 12 1

1137 Святошинський бульв. Кольцова, 13 1

1138 Святошинський бульв. Кольцова, 15 1

1139 Святошинський бульв. Кольцова, зупинка "Школа № 131" 1

1140 Святошинський бульв. Ромена Роллана, 3 1

1141 Святошинський бульв. Ромена Роллана, 6 1

1142 Святошинський бульв. Ромена Роллана, 9 1

1143 Святошинський вул. Академіка Корольова, 11 1

1144 Святошинський вул. Академіка Корольова, 2 1

1145 Святошинський вул. Академіка Туполєва, 13 1

1146 Святошинський вул. Академіка Туполєва, 1;б 1

1147 Святошинський вул. Академіка Туполєва, 21 1

1148 Святошинський вул. Академіка Туполєва, 3 1

1149 Святошинський вул. Академіка Туполєва, 7 1

1150 Святошинський вул. Академіка Туполєва, зупинка "Вул. Академіка Туполєва" 1

1151 Святошинський вул. Булгакова, 17 1

1152 Святошинський вул. Булгакова, 20 1

1153 Святошинський вул. Булгакова, 8;а 1

1154 Святошинський вул. Булгакова, 9 1

1155 Святошинський вул. Володимира Покотила, 14 1

1156 Святошинський вул. Володимира Покотила, 5 1

1157 Святошинський вул. Героїв Космосу, 11 1

1158 С вятошинський вул. Героїв Космосу, 19 1

1159 Святошинський вул. Героїв Космосу, 8 1

1160 Святошинський вул. Гната Юри, 2 1

1161 Святошинський вул. Гната Юри, 3;а 1

1162 Святошинський вул. Гната Юри, 8 1

1163 Святошинський вул. Гната Юри, 9 2

1164 Святошинський вул. Григоровича;Барського, 1 1

1165 Святошинський вул. Григоровича;Барського, 9/14 1

1166 Святошинський вул. Жмеринська, 24;в 1

1167 Святошинський вул.Зодчих, 16 1

1168 Святошинський вул. Зодчих, 22 1

1169 Святошинський вул. Зодчих, 30 1

1170 Святошинський вул. Зодчих,44 1

1171 Святошинський вул. Зодчих,58 1

1172 Святошинський вул. Зодчих,8 1

1173 Святошинський вул. Ірпінська, 80 1

1174 Святошинський вул. Ірпінська, зупинка "Вул. Чорнобильська" 1

1175 Святошинський вул. Святошинська, 16 1

1176 Святошинський вул. Святошинська, 23 1

1177 Святошинський вул. Святошинська, 29 1
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1251 Святошинський просп. Перемоги, 136, вхід на станцію метрополітену "Житомирська" 4

1252 Святошинський просп. Перемоги, 142 2

1253 Святошинський просп. Перемоги, 69/1 1

1254 Святошинський просп. Перемоги, 73/1 1

1255 Святошинський просп. Перемоги, 83/2 1

1256 Святошинський просп. Перемоги, 87;а 1

1257 Святошинський просп. Перемоги, 99/1 1

1258 Святошинський станція метрополітену "Академмістечко", вихід в напрямку бульв.
Академіка Вернадського

2

1259 Святошинський станція метрополітену "Академмістечко", вихід в напрямку вул.
Академіка Єфремова

2

1260 Святошинський станція метрополітену "Святошин", вихід в напрямку пл. Героїв Бреста 2

1261 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, 16;6 1

1262 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, 17 1

1263 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, 20 1

1264 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, 22;а 1

1265 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, 27 1

1266 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, 31 1

1267 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, 33 1

1268 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, 35, зупинка "КАРЗ ; 6" 1

1269 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, 38 1

1270 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, 40 1

1271 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, 45 1

1272 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, 47/15 1

1273 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, 52 1

1274 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, 65 1

1275 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, 75 1

1276 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, 8, зупинка "Вул. Героїв Севастополя" 1

1277 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, 8;а 1

1278 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, 9 1

1279 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, зупинка "ВО "Росток", парний бік 1

1280 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, зупинка "Вул. Академіка Білецького", парний бік 1

1281 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, зупинка "Просп. Відрадний", парний бік 1

1282 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, зупинка "Просп. Космонавта Комарова", непарний
бік

1

1283 Солом'янський бульв. Івана Лепсе, зупинка "Просп. Космонавта Комарова", парний бік 1

1284 Солом'янський Вокзальна площа, 1 1

1285 Солом'янський вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, К1 1

1286 Солом'янський вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, К5 1

1287 Солом'янський вул. Авіаконструктора Антонова, 4 1

1288 Солом'янський вул. Академіка Каблукова, 15, непарний бік 1

1289 Солом'янський вул. Борщагівська, 174 1

1290 Солом'янський вул. Борщагівська, 184/18 1

1291 Солом'янський вул. Борщагівська, 193 1

1292 Солом'янський вул. Борщагівська, 212 1

1293 Солом'янський вул. Борщагівська, зупинка "Вул. Індустріальна", парний бік 1

1294 Солом'янський вул. Вадима Гетьмана, 16/40 1

1295 Солом'янський вул. Вадима Гетьмана, 25 1

1296 Солом'янський вул. Вадима Гетьмана, 3 1

1297 Солом'янський вул. Вадима Гетьмана, 30 1

1298 Солом'янський вул. Вадима Гетьмана, 32 1

1299 Солом'янський вул. Вадима Гетьмана, 34 1

1300 Солом'янський вул. Вадима Гетьмана, 4 1

1301 Солом'янський вул. Вадима Гетьмана, 40;а 1

1302 Солом'янський вул. Вадима Гетьмана, 55 1

1303 Солом'янський вул. Вадима Гетьмана, 6 1

1304 Солом'янський вул. Вадима Гетьмана, зупинка "вул. Борщагівська" 1

1305 Солом'янський вул. Вадима Гетьмана, зупинка "Вул. Лебедєва;Кумача" 1

1306 Солом'янський вул. Вадима Гетьмана, зупинка "Завод "Більшовик" 2

1307 Солом'янський вул. Вадима Гетьмана, торгово;розважальний центр "Аркадія", зупинка
"Індустріальний міст"

2

1308 Солом'янський вул. Виборзька, 44, парний бік 1

1309 Солом'янський вул. Волгоградська, 12 1

1310 Солом'янський вул. Волгоградська, 35;а 1

1311 Солом'янський вул. Волгоградська, 39 1

1312 Солом'янський вул. Волгоградська, зупинка "Залізничний масив", парний бік 1

1313 Солом'янський вул. Гарматна, 26/2 1

1314 Солом'янський вул. Гарматна, 33 1

1315 Солом'янський вул. Гарматна, 55 1

1316 Солом'янський вул. Гарматна, зупинка "ПТУ", непарний бік 1

1317 Солом'янський вул. Героїв Севастополя, 11 1

1318 Солом'янський вул. Героїв Севастополя, 36/2 1

1319 Солом'янський вул. Героїв Севастополя, 45 1

1320 Солом'янський вул. Героїв Севастополя, зупинка "Кінотеатр "Тампере", непарний бік 1

1321 Солом'янський вул. Героїв Севастополя, зупинка "Кінотеатр "Тампере", парний бік 1

1322 Солом'янський вул. Героїв Севастополя, зупинка "Просп. Космонавта Комарова",
непарний бік

1

1323 Солом'янський вул. Донецька, 37/19 1

1324 Солом'янський вул. Донецька, 65 1

1325 Солом'янський вул. Донецька, зупинка "Дитячий садок", непарний бік 1

1326 Солом'янський вул. Донецька, зупинка "Повітрофлотський проспект" 1

1327 Солом'янський вул. Єреванська, 14 1

1328 Солом'янський вул. Єреванська, 18 1

1329 Солом'янський вул. Єреванська, зупинка "Вул. Пилипа Козицького", парний бік 1

1330 Солом'янський вул. Кадетський Гай, 3 1

1331 Солом'янський вул. Кадетський Гай, зупинка "Кадетський Гай", парний бік 1

1332 Солом'янський вул. Лебедєва;Кумача, 2 1

1333 Солом'янський вул. Льва Толстого, зупинка "ТЕЦ;3", парний бік 1

1334 Солом'янський вул. Миколи Амосова, зупинка "Інститут серцево;судинної хірургії",
непарний бік

1

1335 Солом'янський вул. Миколи Амосова, зупинка "Тубінститут", непарний бік 1

1336 Солом'янський вул. Миколи Василенка, 1 1

1337 Солом'янський вул. Миколи Василенка, 2, зупинка "Ст. м. "Берестейська", парний бік 2

1338 Солом'янський вул. Миколи Василенка, 3 1

1339 Солом'янський вул. Миколи Василенка, 5 1

1340 Солом'янський вул. Миколи Василенка, 7;а 1

1341 Солом'янський вул. Миколи Василенка, 8, парний бік 1

1342 Солом'янський вул. Миколи Василенка, зупинка "Фабрика ремонту взуття", непарний
бік

1

1343 Солом'янський вул. Миколи Василенка, зупинка "Фабрика ремонту взуття", парний бік 1

1344 Солом'янський вул. Митрополита Василя Липківського, 1 1

1345 Солом'янський вул. Митрополита Василя Липківського, 18;в 1

1346 Солом'янський вул. Митрополита Василя Липківського, 27/5 1

1347 Солом'янський вул. Митрополита Василя Липківського, 32 1

1348 Солом'янський вул. Митрополита Василя Липківського, 39 1

1349 Солом'янський вул. Митрополита Василя Липківського, 8 1

1350 Солом'янський вул. Митрополита Василя Липківського, 9 1

1351 Солом'янський вул. Митрополита Василя Липківського, зупинка "Вул. Сурикова",
парний бік

1

1352 Солом'янський вул. Народного ополчення, 2 1

1353 Солом'янський вул. Народного ополчення, 5, зупинка "Вул. Народного ополчення" 1

1354 ; Солом'янський вул. Народного ополчення, 5, зупинка "Вул. Смілянська" 1

1355 Солом'янський вул. Народного ополчення, 5;а

1356 Солом'янський вул. Народного ополчення, зупинка "Вул. Вінницька", парний бік 1

1357 Солом'янський вул. Народного ополчення, зупинка "Вул. Народного ополчення",
непарний бік

1

1358 Солом'янський вул. Івана Огієнка, 21 1

1359 Солом'янський вул. Пітерська, 16 1

1360 Солом'янський вул. Пітерська, 2 1

1361 Солом'янський вул. Повітрофлотська, 92;а 1

1362 Солом'янський вул. Повітрофлотська, аеропорт "Київ", непарний бік 1

1363 Солом'янський вул. Ползунова, 2 1

1364 Солом'янський вул. Преображенська, 23;а 1

1365 Солом'янський вул. Преображенська, 39/8 1

1366 Солом'янський вул. Протасів Яр, 13 1

1367 Солом'янський вул. Протасів Яр, 4 1

1368 Солом'янський вул. Протасів Яр, 8 1

1369 Солом'янський вул. Протасів Яр, зупинка "Вул. Миколи Грінченка", непарний бік 1

1370 Солом'янський вул. Смілянська, 22 1

1371 Солом'янський вул. Смілянська, зупинка "Вул. Смілянська" 1

1372 Солом'янський вул. Смілянська, зупинка "Вул. Смілянська", парний бік 1

1373 Солом'янський вул. Смілянська, зупинка "Гуртожиток", парний бік 1

1374 Солом'янський вул. Смоленська, 31/33 1

1375 Солом'янський вул. Солом'янська, 1 1

1376 Солом'янський вул. Солом'янська, 13 1

1377 Солом'янський вул. Солом'янська, 14 1

1378 Солом'янський вул. Солом'янська, 17 1

1379 Солом'янський вул. Солом'янська, 2 1

1380 Солом'янський вул. Солом'янська, 21 1

1381 Солом'янський вул. Солом'янська, 24 1

1382 Солом'янський вул. Солом'янська, 28 1

1383 Солом'янський вул. Солом'янська, 33 1

1384 Солом'янський вул. Солом'янська, 36 1

1385 Солом'янський вул. Солом'янська, 6;в 1

1386 Солом'янський вул. Солом'янська, зупинка "Державний університет телекомунікацій",
непарний бік

1

1387 Солом'янський вул. Ушинського, 21 1

1388 Солом'янський вул. Федора Ернста, 12 1

1389 Солом'янський вул. Федора Ернста, зупинка "Вул. Народного ополчення", непарний бік 1

1390 Солом'янський вул. Федора Ернста, зупинка "Федора Ернста", непарний бік 1

1391 Солом'янський Індустріальний міст, з боку вул. Вадима Гетьмана, 30 1

1392 Солом'янський Індустріальний міст, з боку вул. Вадима Гетьмана, 32 1

1393 Солом'янський Кільцева дорога, зупинка "Жуляни;1" 1

1394 Солом'янський Кільцева дорога, зупинка "Жуляни;2" 1

1395 Солом'янський перехрестя вул. Борщагівської, 126 та вул. Академіка Янгеля 1

1396 Солом'янський перехрестя вул. Борщагівської, 128 та вул. Академіка Янгеля 1

1397 Солом'янський перехрестя вул. Борщагівської, 195 та вул. Вадима Гетьмана, 43 1

1398 Солом'янський перехрестя вул. Миколи Василенка та просп. Перемоги, вхід на станцію
метрополітену "Берестейська"

4

1399 Солом'янський перехрестя просп. Космонавта Комарова та вул. Василенка 1

1400 Солом'янський перехрестя просп. Космонавта Комарова та вул. Гарматної 1

1401 Солом'янський перехрестя просп. Космонавта Комарова та вул. Героїв Севастополя 1

1402 Солом'янський Повітрофлотський проспект, 20/1 1

1403 Солом'янський Повітрофлотський проспект, 26/1 1

1404 Солом'янський Повітрофлотський проспект, 28 1

1405 Солом'янський Повітрофлотський проспект, 3 1

1406 Солом'янський Повітрофлотський проспект, 37 1

1407 Солом'янський Повітрофлотський проспект, 38 1
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1408 Солом'янський Повітрофлотський проспект, 5 1

1409 Солом'янський Повітрофлотський проспект, 52 1

1410 Солом'янський Повітрофлотський проспект, 55/8 1

1411 Солом'янський Повітрофлотський проспект, 6 1

1412 Солом'янський Повітрофлотський проспект, 62 1

1413 Солом'янський Повітрофлотський проспект, 70 1

1414 Солом'янський Повітрофлотський проспект, 75 1

1415 Солом'янський Повітрофлотський проспект, 78 1

1416 Солом'янський Повітрофлотський проспект, 79 1

1417 Солом'янський Повітрофлотський проспект, 8 1

1418 Солом'янський Повітрофлотський проспект, 86 1

1419 Солом'янський Повітрофлотський проспект, зупинка "Аеропорт "Київ", Міжнародний
термінал "А"

1

1420 Солом'янський Повітрофлотський проспект, зупинка "Вул. Освіти", непарний бік 1

1421 Солом'янський Повітрофлотський проспект, зупинка "Вул. Федора Андерса", непарний
бік

1

1422 Солом'янський Повітрофлотський проспект, зупинка "Вул. Юліуса Фучика", непарний
бік

1

1423 Солом'янський Повітрофлотський проспект, зупинка "Пл. Солом'янська", непарний бік 1

1424 Солом'янський Повітрофлотський проспект, зупинка "Стадіон" 1

1425 Солом'янський пров. Політехнічний, 2 1

1426 Солом'янський пров. Політехнічний, 4 1

1427 Солом'янський пров. Політехнічний, 6 1

1428 Солом'янський просп. Валерія Лобановського, 2/41 1

1429 Солом'янський просп. Валерія Лобановського, 3 1

1430 Солом'янський просп. Валерія Лобановського, 35, зупинка "Вул. Крутогірна" 1

1431 Солом'янський просп. Валерія Лобановського, 57 1

1432 Солом'янський просп. Валерія Лобановського, 67 1

1433 Солом'янський просп. Валерія Лобановського, зупинка "Вул. Андрія Головка", парний
бік

1

1434 Солом'янський просп. Валерія Лобановського, зупинка "Вул. Вузівська", непарний бік 1

1435 Солом'янський просп. Валерія Лобановського, зупинка "Вул. Вузівська", парний бік 1

1436 Солом'янський просп. Валерія Лобановського, зупинка "Вул. Кривоноса", парний бік 1

1437 Солом'янський просп. Валерія Лобановського, зупинка "Вул. Крутогірна", непарний бік 1

1438 Солом'янський просп. Відрадний, 10 1

1439 Солом'янський просп. Відрадний, 16/50 1

1440 Солом'янський просп. Відрадний, 28 1

1441 Солом'янський просп. Відрадний, 36 1

1442 Солом'янський просп. Відрадний, 4 1

1443 Солом'янський просп. Відрадний, 40 1

1444 Солом'янський просп. Відрадний, 51 1

1445 Солом'янський просп. Відрадний, 69/1 1

1446 Солом'янський просп. Відрадний, 69/2 1

1447 Солом'янський просп. Відрадний, 91/1 1

1448 Солом'янський просп. Космонавта Комарова, 2/44 1

1449 Солом'янський просп. Космонавта Комарова, 20;а 1

1450 Солом'янський просп. Космонавта Комарова, 28 1

1451 Солом'янський просп. Космонавта Комарова, 3;а 1

1452 Солом'янський просп. Космонавта Комарова, зупинка "Поліклініка", непарний бік 1

1453 Солом'янський просп. Космонавта Комарова, зупинка "Поліклініка", парний бік 1

1454 Солом'янський просп. Перемоги, 35 1

1455 Солом'янський просп. Перемоги, 35/2, вхід на станцію метрополітену "Політехнічний
інститут"

1

1456 Солом'янський просп. Перемоги, 45 1

1457 Солом'янський просп. Перемоги, 47 1

1458 Солом'янський просп. Перемоги, 47;а 1

1459 Солом'янський просп. Перемоги, 49/2 1

1460 Солом'янський просп. Перемоги, 51/2 1

1461 Солом'янський просп. Перемоги, 53 1

1462 Солом'янський просп. Перемоги, 57 1

1463 Солом'янський просп. Перемоги, 65 1

1464 Солом'янський просп. Перемоги, зупинка "Зоопарк", непарний бік 1

1465 Солом'янський просп. Перемоги, зупинка "Парк ім. Пушкіна", непарний бік 1

1466 Солом'янський просп. Перемоги, зупинка "Ст. м. "Берестейська", непарний бік 2

1467 Солом'янський Чоколівський бульвар, 1 1

1468 Солом'янський Чоколівський бульвар, 12;14 1

1469 Солом'янський Чоколівський бульвар, 19 1

1470 Солом'янський Чоколівський бульвар, 22 1

1471 Солом'янський Чоколівський бульвар, 28 1

1472 Солом'янський Чоколівський бульвар, 31 1

1473 Солом'янський Чоколівський бульвар, 39 1

1474 Солом'янський Чоколівський бульвар, зупинка "Вул. Адама Міцкевича" 1

1475 Солом'янський Чоколівський бульвар, зупинка "Вул. Пітерська" 1

1476 Солом'янський Чоколівський бульвар, зупинка "Залізнична станція "Караваєві дачі" 1

1477 Шевченківський бульв. Тараса Шевченка, 20, зупинка "Вул. Івана Франка" 1

1478 Шевченківський бульв. Тараса Шевченка, 20, зупинка "Ст. м. "Університет" 2

1479 Шевченківський бульв. Тараса Шевченка, 27 1

1480 Шевченківський бульв. Тараса Шевченка, 48;а 1

1481 Шевченківський бульв. Тараса Шевченка, зупинка "Вул. Володимирська", непарний бік 1

1482 Шевченківський вул. Білоруська, 1, зупинка "Пл. Лук'янівська" 3

1483 Шевченківський вул. Білоруська, 11 1

1484 Шевченківський вул. Білоруська, 19 1

1485 Шевченківський вул. Білоруська, 32 1

1486 Шевченківський вул. Білоруська, 8 1

1487 Шевченківський вул. Вавілових, 4;6/2 1

1488 Шевченківський вул. Велика Васильківська, 14 1

1489 Шевченківський вул. Велика Васильківська, 4 1

1490 Шевченківський вул. Велика Житомирська, 23 1

1491 Шевченківський вул. Велика Житомирська, 28 1

1492 Шевченківський вул. Велика Житомирська, 9 1

1493 Шевченківський вул. Володимирська, 15 4

1494 Шевченківський вул. Володимирська, зупинка "Університет", непарний бік 1

1495 Шевченківський вул. Герцена, 7 1

1496 Шевченківський вул. Глибочицька, 17;а 1

1497 Шевченківський вул. Глибочицька, 43 1

1498 Шевченківський вул. Глибочицька, 72 1

1499 Шевченківський вул. Глибочицька, зупинка "Вознесенський узвіз" 1

1500 Шевченківський вул. Глибочицька, зупинка "Вул. Січових Стрільців" 1

1501 Шевченківський вул. Глибочицька, зупинка "Вул. Січових Стрільців", біля парку 1

1502 Шевченківський вул. Глибочицька, зупинка "Кудрявський узвіз" 1

1503 Шевченківський вул. Глибочицька, зупинка "Сквер Г. Алієва" 1

1504 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 1 1

1505 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 2 1

1506 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 29/23 1

1507 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 32/38 1

1508 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 35 1

1509 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 37 1

1510 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 45 1

1511 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 46 1

1512 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 52 1

1513 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 55 1

1514 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 56/7 1

1515 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 57 1

1516 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 63 1

1517 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 66 1

1518 Шевченківський вул. Данила Щербаківського, 72/7 1

1519 Шевченківський вул. Дегтярівська, 19 1

1520 Шевченківський вул. Дегтярівська, 32;6 1

1521 Шевченківський вул. Дегтярівська, 43 1

1522 Шевченківський вул. Дегтярівська, 4;а 1

1523 Шевченківський вул. Дегтярівська, 51;в 1

1524 Шевченківський вул. Дегтярівська, 52 1

1525 Шевченківський вул. Дегтярівська, 52;6 1

1526 Шевченківський вул. Дегтярівська, 58, парний бік 1

1527 Шевченківський вул. Дегтярівська, 62, парний бік 1

1528 Шевченківський вул. Дегтярівська, зупинка "Вул. Довнар;Запольського" 1

1529 Шевченківський вул. Дегтярівська, зупинка "Вул. Миколи Шпака", парний бік 1

1530 Шевченківський вул. Дегтярівська, зупинка "Інститут газу НАН України" 1

1531 Шевченківський вул. Дегтярівська, зупинка "Комбінат "Україна" 1

1532 Шевченківський вул. Дегтярівська, зупинка "Лікарня" 1

1533 Шевченківський вул. Дегтярівська, зупинка "Пл. Лук'янівська" 1

1534 Шевченківський вул. Дегтярівська, 10 1

1535 Шевченківський вул. Дмитрівська, 3;а 1

1536 Шевченківський вул. Дорогожицька, 1 1

1537 Шевченківський вул. Дорогожицька, 12 1

1538 Шевченківський вул. Дорогожицька, 16 1

1539 Шевченківський вул. Дорогожицька, 2 1

1540 Шевченківський вул. Ігоря Турчина, 1/15 1

1541 Шевченківський вул. Ігоря Турчина, 17 1

1542 Шевченківський вул. Мельникова, 12 1

1543 Шевченківський вул. Мельникова, 22 1

1544 Шевченківський вул. Мельникова, 3 1

1545 Шевченківський вул. Мельникова, 36/1 1

1546 Шевченківський вул. Мельникова, 71 1

1547 Шевченківський вул. Мельникова, 83 1

1548 Шевченківський вул. Мельникова, 9 1

1549 Шевченківський вул. Мельникова, зупинка "Вул. Лук'янівська" 1

1550 Шевченківський вул. Митрофана Довнар;Запольського, 19/7 1

1551 Шевченківський вул. Митрофана Довнар;Запольського, 3 1

1552 Шевченківський вул. Овруцька, 21 1

1553 Шевченківський вул. Овруцька, 3 1

1554 Шевченківський вул. Овруцька, зупинка "Вул. Багговутівська" 1

1555 Шевченківський вул. Ризька, 1 1

1556 Шевченківський вул. Ризька, 6/1 1

1557 Шевченківський вул. Січових Стрільців, 15 1

1558 Шевченківський вул. Січових Стрільців, 18 1

1559 Шевченківський вул. Січових Стрільців, 32;38 1

1560 Шевченківський вул. Січових Стрільців, 35 1

1561 Шевченківський вул. Січових Стрільців, 44 1

1562 Шевченківський вул. Січових Стрільців, 59 1

1563 Шевченківський вул. Січових Стрільців, 60 1

1564 Шевченківський вул. Січових Стрільців, 93 1

1565 Шевченківський вул. Січових Стрільців, зупинка "Вул. Глибочицька" 1

1566 Шевченківський вул. Софіївська, 1 1

1567 Шевченківський вул. Щусєва 23 1
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1568 Шевченківський Львівська площа, 1/5 1

1569 Шевченківський Львівська площа, зупинка "Львівська площа" 4

1570 Шевченківський перехрестя вул. Дегтярівської та вул. Зоологічної 1

1571 Шевченківський перехрестя вул. Дегтярівської та пров. Старожитомирського 1

1572 Шевченківський пл. Перемоги, 2 4

1573 Шевченківський пл. Перемоги, 3 6

1574 Шевченківський Подільський узвіз, зупинка "Вул. Кирилівська" 1

1575 Шевченківський просп. Перемоги, 10 1

1576 Шевченківський просп. Перемоги, 11 1

1577 Шевченківський просп. Перемоги, 16 1

1578 Шевченківський просп. Перемоги, 19 1

1579 Шевченківський просп. Перемоги, 20 1

1580 Шевченківський просп. Перемоги, 28 1

1581 Шевченківський просп. Перемоги, 3 1

1582 Шевченківський просп. Перемоги, 33/1 1

1583 Шевченківський просп. Перемоги, 42 1

1584 Шевченківський просп. Перемоги, 48 1

1585 Шевченківський просп. Перемоги, 60 1

1586 Шевченківський просп. Перемоги, 68 1

1587 Шевченківський просп. Перемоги, 9 1

1588 Шевченківський просп. Перемоги, зупинка "Зоопарк", парний бік 3

1589 Шевченківський просп. Перемоги, зупинка "Парк Нивки", парний бік 3

1590 Шевченківський просп. Перемоги, зупинка "Ст. м. "Берестейська", парний бік 1

Керівник апарату В. Бондаренко

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

адміністрації) від 22 червня 2016 року № 458 «Про виконання
робіт з капітального ремонту спортивних залів 

у загальноосвітніх навчальних закладах»
Розпорядження № 1138 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту", з метою уточнення
адрес об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту спортивних залів та допоміжних приміщень у
загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва у 2016 році, враховуючи лист Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
08 серпня 2016 року № 063-7034, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ó çàãîëîâêó òà ïóíêòàõ 1, 2 ðîçïîðÿäæåí-

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

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

22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ¹ 458 «Ïðî âèêîíàííÿ ðî-

á³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ñïîðòèâíèõ çàë³â ó

çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ» ï³ñëÿ

ñë³â «ñïîðòèâíèõ çàë³â» äîïîâíèòè ñëîâàìè «òà

äîïîì³æíèõ ïðèì³ùåíü».

2. Óíåñòè çì³íè äî àäðåñíîãî ïåðåë³êó çà-

ãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äëÿ ïðîåê-

òóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîí-

òó ñïîðòèâíèõ çàë³â ó 2016 ðîö³, çàòâåðäæåíî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ¹ 458,

âèêëàâøè éîãî ó ðåäàêö¿¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, виданої 
ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «МАЛЯТКО» 

У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Розпорядження № 1141 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно-
сті», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та
дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 298519

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

íÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó), âèäàíó ÄÎØÊ²ËÜ-

ÍÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «ÌÀËßÒÊÎ» Ó

ÔÎÐÌ² ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-

Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 22972560,

ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 01042, ì. Êè¿â, áóëüâàð

Äðóæáè íàðîä³â, áóäèíîê 13), íà ë³öåíç³þ íà

ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôå-

ð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ðîçâèòîê ä³òåé äîøê³ëü-

íîãî â³êó).

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 298519 ó ñôåð³ äî-

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

øê³ëüíîãî â³êó), âèäàíó ÄÎØÊ²ËÜÍÎÌÓ ÍÀ-

Â×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «ÌÀËßÒÊÎ» Ó ÔÎÐÌ²

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ, âèçíàòè íåä³éñíîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñòåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

23.06.2016 ð. ¹ 458

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

15.11.2016 ð. ¹ 1138)

Адресний перелік 
загальноосвітніх навчальних закладів для проектування та виконання робіт

з капітального ремонту спортивних залів та допоміжних приміщень 
у 2016 році

№ Загальноосвітній навчальний заклад Адреса

1 2 3

Голосіївський район

1 СШ № 273 вул. Набережно;Корчуватська, 94;а

2 ЗНЗ № 286 вул. Академіка Заболотного, 6;а

3 Ліцей "Голосіївський" № 241 вул. Голосіївська, 12

Дарницький район

4 ЗНЗ № 62 ; вул. Княжий Затон, 17;в

5 ЗНЗ № 111 вул. Здолбунівська, 7;б

6 СШ № 113 вул. Вакуленчука, 50;а

7 ЗНЗ № 160 вул. Російська, 45

8 СШ № 255 вул. Архітектора Вербицького, 26;в

9 Гімназія № 267 вул. Архітектора Вербицького, 7;а

10 СШ № 302 вул. Декабристів, 8;а

11 СШ № 274 Харківське шосе, 168;і

12 Гімназія "Київська Русь" вул. Бориса Гмирі, 2;в

Деснянський район

13 ЗНЗ № 238 вул. Миколи Закревського, 35;б

14 ЗНЗ № 292 вул. Костянтина Данькевича, 5

15 ЗН3 № 306 вул. Лісківська, 4;а

16 ЗНЗ № 275 просп. Володимира Маяковського, 3;г

17 ЗНЗ № 263 вул. Олександра Сабурова, 19;б

18 ЗНЗ № 320 вул. Будищанська, 8

19 ЗНЗ № 259 просп. Володимира Маяковського, 21;г

20 ЗНЗ №212 вул. Академіка Курчатова, 18/2

21 СШ № 264 вул. Оноре де Бальзака, 8;г

Дніпровський район

22 СШ № 148 вул. Будівельників, 37

23 ЗНЗ № 224 вул. Миколи Кибальчича, 5

24 ЗНЗ № 81 просп. Павла Тичини, 22;а

25 НВК № 176 просп. Юрія Гагаріна, 11

26 ЗНЗ № 146 просп. Миру, 1 1

27 ЗНЗ № 4 вул. Сулеймана Стальського, 26;а

28 СШ № 265 вул. Райдужна, 53

29 СШ № 65 вул. Челябінська, 5

30 НВК № 209 "Сузір'я" вул. Березняківська, 32

ЗІ Гімназія № 136 вул. Ентузіастів, 29/3

32 ЗНЗ № 126 вул. Празька, 14

33 НВК "Домінанта" вул. Юності, 3

Оболонський район

34 ЗНЗ № 245 вул. Північна, 26

35 ЗНЗ № 29 вул. Петра Калнишевського, 3;а

36 ЗНЗ № 168 вул. Озерна, 2

37 СШ № 298 просп. Героїв Сталінграда, 58;б

38 Гімназія № 143 вул. Богатирська, 2;б

Печерський район

39 СШ № 80 бульв. Дружби народів, 12;б

40 Гімназія ім. Т. Шевченка № 109 вул. Панаса Мирного, 24

Подільський район

41 ЗНЗ № 63 вул. Маршала Гречка, 10;а

42 СШ № 3 просп. "Правди", 84

43 ЗНЗ № 271 вул. Мостицька, 16

44 ЗНЗ № 242 просп. "Правди", 64;г

45 ЗНЗ № 10 вул. Костянтинівська, 37

46 ЗНЗ № 2 вул. Копилівська, 36

47 Гімназія № 34 "Либідь" вул. Межова, 22

Святошинський район

48 ЗНЗ № 13 вул. Генерала Потапова, 3

49 Ліцей "Еко" № 198 вул. Тулузи, 6

50 СШ №40 вул. Львівська, 6/3

51 СШ № 185 вул. Серпова, 20/6

52 ЗНЗ № 206 просп. Леся Курбаса, 9;а

53 СШ № 203 вул. Академіка Туполєва, 17

54 ЗНЗ № 230 вул. Генерала Наумова, 35;б

Солом'янський район

55 ЗНЗ № 46 вул. Миколи Василенка, 10

56 Гімназія № 178 просп. Повітрофлотський, 22

57 ЗНЗ № 161 вул. Академіка Каблукова, 14

58 ЗНЗ № 69 вул. Донецька, 25

59 ЗНЗ № 174 вул. Героїв Севастополя, 43

60 ЗНЗ № 121 вул. Каменярів, 32

61 ЗНЗ № 279 вул. Сергія Колоса, 60 (мікрорайон Жуляни)

62 ЗНЗ № 229 вул. Виборзька, 57

63 СШ № 7 пров. Платонівський, 3

Шевченківський район

64 СШ № 139 пров. Татарський, 1

65 СШ № 61 вул. Мельникова, 39

66 ЗНЗ № 1 пров. Делегатський, 1/28

67 ЗНЗ № 95 вул. Данила Щербаківського, 61;г

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про деякі питання діяльності позаштатної постійно діючої 
військово-лікарської комісії Київського міського військового 

комісаріату в 2017 році
Розпорядження № 1150 від 16 листопада 2016 року

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення про військово-
лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14
серпня 2008 року № 402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800,
з метою організації роботи позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії Київського міського
військового комісаріату та здійснення військово-лікарської експертизи:

1. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

1.1. Äî 20 ãðóäíÿ 2016 ðîêó âèçíà÷èòè êàí-

äèäàòóðè äî ñêëàäó ïîçàøòàòíî¿ ïîñò³éíî ä³-

þ÷î¿ â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó: òåðàïåâòà, õ³-

ðóðãà, îðòîïåäà-òðàâìàòîëîãà, íåâðîïàòîëî-

ãà, íàðêîëîãà, îêóë³ñòà, ñòîìàòîëîãà, îòîðèíî-

ëàðèíãîëîãà, ðåíòãåíîëîãà, ïñèõ³àòðà, äåðìà-

òîëîãà, ø³ñòü ìåäè÷íèõ ñåñòåð, ñåêðåòàðÿ ç ñå-

ðåäíüîþ ìåäè÷íîþ îñâ³òîþ, ÷îòèðüîõ ìåäè÷-

íèõ ðåºñòðàòîð³â òà ïî³íôîðìóâàòè Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò.

1.2. Ïðîòÿãîì 2017 ðîêó çàáåçïå÷èòè ðîáî-

òó ïîçàøòàòíî¿ ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ â³éñüêîâî-ë³êàð-

ñüêî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî

êîì³ñàð³àòó, óòâîðåíî¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó äëÿ êåð³âíèöòâà ³ êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ â³é-

ñüêîâî-ë³êàðñüêèõ êîì³ñ³é ðàéîííèõ â³éñüêîâèõ

êîì³ñàð³àò³â, ïðîâåäåííÿ êîíòðîëüíîãî ìåäè÷-

íîãî îãëÿäó ãðîìàäÿí, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ íà â³é-

ñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì, â³éñüêîâîçîáîâ’ÿ-

çàíèõ, ðåçåðâ³ñò³â (êàíäèäàò³â ó ðåçåðâ³ñòè),

êàíäèäàò³â íà íàâ÷àííÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-

êëàäàõ òà â³éñüêîâèõ íàâ÷àëüíèõ ï³äðîçä³ëàõ

âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äíî äî Ïîëî-

æåííÿ ïðî â³éñüêîâî-ë³êàðñüêó åêñïåðòèçó â

Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî íàêà-

çîì Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè â³ä 14 ñåðïíÿ

2008 ðîêó ¹ 402, çàðåºñòðîâàíèì ó Ì³í³ñòåð-

ñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 17 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó çà

¹ 1109/15800, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé â³éñüêîâèé

êîì³ñàð âèçíà÷àº ãðàô³ê òà ïîðÿäîê ðîáîòè ïî-

çàøòàòíî¿ ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿

êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñà-

ð³àòó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 01 липня 2013 року № 1079 «Про реконструкцію

транспортного вузла на перетині просп. Перемоги 
з вул. Щербакова, під’їздів до шляхопроводу на перетині 

з просп. Палладіна та капітальний ремонт підземного 
пішохідного переходу біля станції метрополітену «Святошин»

Розпорядження № 1151 від 16 листопада 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 22, 23 Закону України

«Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомобільні дороги», статті 34 Закону України «Про ре-
гулювання містобудівної діяльності», з метою поліпшення умов руху транспорту та підвищення безпеки ру-
ху пішоходів:

Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01 ëèïíÿ 2013 ðî-

êó ¹ 1079 «Ïðî ðåêîíñòðóêö³þ òðàíñïîðòíîãî

âóçëà íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ïåðåìîãè ç âóë. Ùåð-

áàêîâà, ï³ä’¿çä³â äî øëÿõîïðîâîäó íà ïåðåòèí³

ç ïðîñï. Ïàëëàä³íà òà êàï³òàëüíèé ðåìîíò ï³ä-

çåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåò-

ðîïîë³òåíó «Ñâÿòîøèí» òàê³ çì³íè:

1. Çàãîëîâîê ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òà-

ê³é ðåäàêö³¿:

«Ïðî ðåêîíñòðóêö³þ òðàíñïîðòíîãî âóçëà íà

ïåðåòèí³ ïðîñï. Ïåðåìîãè ç âóë. Äàíèëà Ùåð-

áàê³âñüêîãî (Ùåðáàêîâà), ï³ä’¿çä³â äî øëÿ-

õîïðîâîäó íà ïåðåòèí³ ç ïðîñï. Àêàäåì³êà Ïàë-

ëàä³íà.»

2. Ïóíêò 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òàê³é

ðåäàêö³¿:

«1. Çä³éñíèòè ðîçðîáêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-

íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ðåêîíñòðóêö³þ òðàíñïîðòíî-

ãî âóçëà íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ïåðåìîãè ç âóë. Äà-

íèëà Ùåðáàê³âñüêîãî (Ùåðáàêîâà), ï³ä’¿çä³â äî

øëÿõîïðîâîäó íà ïåðåòèí³ ç ïðîñï. Àêàäåì³êà

Ïàëëàä³íà.»

3. Ï³äïóíêò 3.5 ïóíêòó 3 ðîçïîðÿäæåííÿ âè-

êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«3.3. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè,

ïîãîäèòè ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëü-

íî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåí-

íÿ äî Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

ìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêî-

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

ðÿäæåííÿ.»
Голова В. Кличко

Про організацію в місті Києві соціального патрулювання 
в зимовий період 2016-2017 років

Розпорядження № 1154 від 17 листопада 2016 року
Відповідно до статті 5 Закону України «Про соціальні послуги», частини другої статті 17 Закону України

«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», на виконання наказу Міністерства
соціальної політики України від 19 липня 2011 року № 283 «Про затвердження Порядку здійснення соціаль-
ного патрулювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2011 року за № 953/19691, та
з метою забезпечення бездомних осіб гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям:

1. Îðãàí³çóâàòè â ì³ñò³ Êèºâ³ ñîö³àëüíå ïàò-

ðóëþâàííÿ â ïåð³îä ç 01 ãðóäíÿ 2016 ðîêó äî 01

êâ³òíÿ 2017 ðîêó (äàë³ — çèìîâèé ïåð³îä).

2. Óòâîðèòè ì³ñüêèé îïåðàòèâíèé øòàá äîïî-

ìîãè áåçäîìíèì îñîáàì òà êîîðäèíàö³¿ ñîö³àëü-

íîãî ïàòðóëþâàííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ â çèìîâèé ïåð³-

îä òà çàòâåðäèòè éîãî ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óòâîðèòè íà áàç³ Áóäèíêó ñîö³àëüíîãî ï³ê-

ëóâàííÿ òðè âè¿çí³ áðèãàäè äëÿ çä³éñíåííÿ ñî-

ö³àëüíîãî ïàòðóëþâàííÿ â çèìîâèé ïåð³îä (äà-

ë³ — âè¿çí³ áðèãàäè).

4. Çàòâåðäèòè çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ä³-

ÿëüíîñò³ âè¿çíèõ áðèãàä äëÿ çä³éñíåííÿ ñîö³-

àëüíîãî ïàòðóëþâàííÿ â çèìîâèé ïåð³îä, ùî

äîäàþòüñÿ.

5. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà íå-

ñïðèÿòëèâèõ ïîãîäíèõ óìîâ ó çèìîâèé ïåð³îä

âèíàéòè ìîæëèâ³ñòü ùîäî çá³ëüøåííÿ íà 30 %

ê³ëüêîñò³ ë³æêî- ì³ñöü â Áóäèíêó ñîö³àëüíîãî ï³ê-

ëóâàííÿ (âóë. Ñóçäàëüñüêà, 4/6), Êè¿âñüêîìó

öåíòð³ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ïðåñòàð³ëèõ, ³íâà-

ë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á, ùî íå ìàþòü ïîñò³éíîãî ì³ñ-

öÿ ïðîæèâàííÿ (ñ. ßñíîãîðîäêà Âèøãîðîäñüêî-

ãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³).

6. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-

í³ñòðàö³ÿì:

6.1. Óòâîðèòè øòàáè êîîðäèíàö³¿ ñîö³àëüíî-

ãî ïàòðóëþâàííÿ â çèìîâèé ïåð³îä, çàòâåðäè-

òè ¿õ ñêëàä òà çàõîäè ùîäî ðîáîòè ç áåçäîìíè-

ìè îñîáàìè.

6.2. Äî 01 ãðóäíÿ 2016 ðîêó íàäàòè Äåïàðòà-

ìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íôîðìàö³þ ùîäî âèêî-

íàííÿ ï³äïóíêòó 6.1 ïóíêòó 6 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

6.3. Âñåá³÷íî ñïðèÿòè ä³ÿëüíîñò³ âè¿çíèõ áðè-

ãàä.

7. Ïðîñèòè Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 

ì. Êèºâà Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³î-

íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çä³éñíþâàòè îõîðîíó

ãðîìàäñüêîãî ïðàâîïîðÿäêó â ì³ñöÿõ ðîáîòè

âè¿çíèõ áðèãàä, îðãàí³çóâàâøè ÷åðãóâàííÿ ïðà-

ö³âíèê³â ïîë³ö³¿ â çèìîâèé ïåð³îä.

8. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè ðîçì³ùåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

17.11.2016 ð. ¹ 1154

СКЛАД 
міського оперативного штабу допомоги бездомним особам та координації

соціального патрулювання в місті Києві в зимовий період

Ïîâîðîçíèê Ìèêîëà Þð³éîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, êåð³âíèê ì³ñüêîãî îïåðàòèâíîãî

øòàáó

Êðèêóíîâ Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê êåð³âíèêà

ì³ñüêîãî îïåðàòèâíîãî øòàáó

Àëåêñåºíêî ²ðèíà Ìèêîëà¿âíà çàñòóïíèê ãîëîâè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Àíäðººâ Â³êòîð ²âàíîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Áÿëêîâñüêèé Âîëîäèìèð Â³êòîðîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ãóçåíêî Òåòÿíà Àíäð³¿âíà çàñòóïíèê äèðåêòîðà - íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ

³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà êîìóí³êàö³é Äåïàðòàìåíòó

ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Äåðåâ'ÿíêî Äìèòðî ßêîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó áåçïåêè ñåðåäîâèùà

æèòòºä³ÿëüíîñò³ Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó

çà äîòðèìàííÿì ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè â

ì. Êèºâ³

Äóáîâèê Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Çàãîðîäíÿ Àëëà Â³êòîð³âíà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Çàõàð÷åíêî Ïåòðî Ïåòðîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Êîïîòóí ²ðèíà Ìèêîëà¿âíà äèðåêòîð Áóäèíêó ñîö³àëüíîãî ï³êëóâàííÿ

Ëåëþê Ðîìàí Âàëåð³éîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Íàçàðåíêî Ñâ³òëàíà Ïåòð³âíà çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó - íà÷àëüíèê

óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â,

÷îðíîáèëüö³â, âåòåðàí³â Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿

ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Íåâìåðæèöüêèé Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Îíèñüêî Îëåã Âàñèëüîâè÷ òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷èé îáîâ'ÿçêè çàñòóïíèêà

íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó 

ì. Êèºâ³ - ï³äïîëêîâíèê ïîë³ö³¿

Ïèëèï÷óê Ñåðã³é ²âàíîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Òêà÷åíêî Þð³é Âàëåíòèíîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Òêà÷óê Ðîìàí Ñòàí³ñëàâîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó - íà÷àëüíèê

óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é

Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

×óâ³ëê³í Îëåã ²ãîðîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

ó ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ —

ëåéòåíàíò ïîë³ö³¿

Øåâ÷åíêî Îëåíà Ïåòð³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ç îðãàí³çàö³¿

ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Øåñòîïàë ²ãîð Âàñèëüîâè÷ äèðåêòîð Öåíòðó îáë³êó áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí

Керівник апарату В. Бондаренко
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Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

17.11.2016 ð. ¹ 1154

ЗАХОДИ 
щодо забезпечення діяльності виїзних бригад для здійснення соціального

патрулювання в зимовий період

1. Àíóëþâàòè íà ï³äñòàâ³ çàÿâè ë³öåíç³àòà

âèäàí³ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòî-

ïàäà 2011 ðîêó ¹ 2073 «Ïðî âèäà÷ó ë³öåíç³é

ÏðÀÒ «Ïîë³ãðàôêíèãà» ïðèâàòíîìó àêö³îíåð-

íîìó òîâàðèñòâó «ÏÎË²ÃÐÀÔÊÍÈÃÀ» ÊÎÐÏÎ-

ÐÀÒÈÂÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ ÄÀÊ «ÓÊÐÂÈÄÀÂ-

ÏÎË²ÃÐÀÔ²ß» (êîä ªÄÐÏÎÓ 02470135, ì. Êè-

¿â, âóëèöÿ Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà, áóäèíîê 3)

ë³öåíç³¿:

ñåð³¿ ÀÂ ¹ 596119 íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñ-

ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿

åíåðã³¿ (êð³ì ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿

åíåðã³¿ íà òåïëîåëåêòðîöåíòðàëÿõ, òåïëîåëåê-

òðîñòàíö³ÿõ, àòîìíèõ åëåêòðîñòàíö³ÿõ ³ êîãåíå-

ðàö³éíèõ óñòàíîâêàõ òà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñ-

òàííÿì íåòðàäèö³éíèõ àáî ïîíîâëþâàíèõ äæå-

ðåë åíåðã³¿);

ñåð³¿ ÀÃ ¹ 596120 íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñ-

ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿

åíåðã³¿.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëå-

ºâà Ï. Î.

Голова В. Кличко

Про анулювання ліцензій, виданих приватному акціонерному
товариству «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
Розпорядження № 1155 від 17 листопада 2016 року

Відповідно до пункту 1 частини другої, частини шостої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності»:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ï³äïðèºìñòâà îá’ºä-

íàííÿ ãðîìàäÿí «²í³ö³àòèâè Ñòîëè÷í³» ùîäî ïðî-

âåäåííÿ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêîãî ïðîåêòó «Ãî-

ëîâíà ÿëèíêà êðà¿íè. Íîâîð³÷íî-ð³çäâÿí³ ñâÿò-

êóâàííÿ ó Êèºâ³» (äàë³ — Çàõ³ä) íà Ñîô³éñüê³é, Ìè-

õàéë³âñüê³é ïëîùàõ òà Âîëîäèìèðñüêîìó ïðî-

Про проведення культурно-мистецького проекту «Головна 
ялинка країни. Новорічно-різдвяні святкування у Києві» 

на Софійській, Михайлівській площах 
та Володимирському проїзді

Розпорядження № 1156 від 18 листопада 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь-

кої ради від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві не-
державних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищ-
ного та іншого характеру», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Прави-
ла благоустрою міста Києва», рішення Київської міської ради від 23 грудня 2010 року № 413/5225 «Про деякі
питання з упорядкування в м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином
столовим, пивом (крім безалкогольного) та тютюновими виробами», рішення Київської міської ради від 
4 вересня 2014 року № 55/55 «Про заборону проведення заходів та видовищ з використанням піротехнічних
виробів на території міста Києва», враховуючи звернення підприємства об’єднання громадян «Ініціативи
Столичні» від 06 вересня 2016 року № 06/09/16-09, з метою популяризації міста Києва як туристичного цен-
тру, пропаганди традицій, звичаїв та обрядів українського народу, організації змістовного дозвілля киян та
гостей міста:

№ Назва заходу Термін
виконання

Відповідальні виконавці

1. Визначити місця роботи виїзних бригад
соціального патрулювання та затвердити
графіки роботи

01.12.2016 Будинок соціального піклування, Центр
обліку бездомних громадян, Департамент
соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

2. Забезпечити надання медичної допомоги
бездомним особам в закладах охорони
здоров'я, що входять до сфери управління
Департаменту охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

01.12.2016;
01.04.2017

Департамент охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

3. Забезпечення контролю за станом благоустрою
та належною організацією і здійсненням
збирання та транспортування побутових
відходів у місцях роботи виїзних бригад
соціального патрулювання

01.12.2016;
01.04.2017

Районні в місті Києві державні адміністрації

4. Створити на базі районних установ соціального
захисту населення та територіальних центрів
обслуговування пенсіонерів банки одягу та
взуття для бездомних осіб та провести їх
наповнення, залучивши до цього спонсорські,
благодійні та меценатські кошти, гуманітарну
допомогу від установ, громадських організацій,
громадян

01.12.2016;
01.04.2017

Районні в місті Києві державні адміністрації,
Департамент соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

5. Забезпечення наповнення банку одягу Будинку
соціального піклування

01.12.2016;
01.04.2017

Будинок соціального піклування,
Департамент соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

6. Забезпечити висвітлення через засоби масової
інформації можливості отримати бездомними
особами соціальних послуг під час здійснення
соціального патрулювання

01.12.2016;
01.04.2017

Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

7. Звернутися через засоби масової інформації до
киян, благодійних організацій та фондів щодо
надання благодійної та гуманітарної допомоги
для підтримки бездомних осіб в зимовий
період

01.12.2016;
01.04.2017

Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

8. Звітувати Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) про
виконання цих заходів

Щомісячно
до 5 числа
місяця,
наступного
за звітним, з
01.12.2016 ;
01.04.2017

Відповідальні виконавці цих заходів

Керівник апарату В. Бондаренко

¿çä³ ç 17 ãðóäíÿ 2016 ðîêó äî 15 ñ³÷íÿ 2017 ðî-

êó.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî:

2.1. Ìîíòàæ òèì÷àñîâèõ îá’ºêò³â, êîíñòðóê-

ö³é òà îáëàäíàííÿ, íåîáõ³äíîãî äëÿ îðãàí³çàö³¿

òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó, íà Ñîô³éñüê³é òà Ìèõàé-

ë³âñüê³é ïëîùàõ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ç 21 ëèñ-

òîïàäà 2016 ðîêó.

2.2. Ìîíòàæ òèì÷àñîâèõ îá’ºêò³â, êîíñòðóê-

ö³é òà îáëàäíàííÿ, íåîáõ³äíîãî äëÿ îðãàí³çàö³¿

òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó, íà Âîëîäèìèðñüêîìó

ïðî¿çä³ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ç 05 ãðóäíÿ 2016 ðî-

êó.

2.3. Äåìîíòàæ òèì÷àñîâèõ îá’ºêò³â, êîíñòðóê-

ö³é òà îáëàäíàííÿ íà Ñîô³éñüê³é òà Ìèõàéë³â-

ñüê³é ïëîùàõ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ç 16 ñ³÷íÿ 2017

ðîêó äî 05 ëþòîãî 2017 ðîêó.

2.4. Äåìîíòàæ òèì÷àñîâèõ îá’ºêò³â, êîíñòðóê-

ö³é òà îáëàäíàííÿ íà Âîëîäèìèðñüêîìó ïðî¿ç-

ä³ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ç 16 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó äî

23 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó.

2.5. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ï³äãîòîâêó, ïðîâå-

äåííÿ òà ô³íàíñóâàííÿ Çàõîäó, à òàêîæ çà äî-

òðèìàííÿ ïîæåæíî¿, òåõíîãåííî¿ áåçïåêè ³ öè-

â³ëüíîãî çàõèñòó áåðå íà ñåáå ï³äïðèºìñòâî

îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí «²í³ö³àòèâè Ñòîëè÷í³».

3. Ï³äïðèºìñòâó îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí «²í³ö³-

àòèâè Ñòîëè÷í³»:

3.1. Çàáåçïå÷èòè ïîãîäæåííÿ ó âñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó ç Äåïàðòàìåíòîì ïðîìèñëîâî-

ñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìè ðîçì³ùåí-

íÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ ç ïðîäàæó ïðîäóêò³â õàð÷ó-

âàííÿ, ñîëîäîù³â ³ áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â ï³ä

÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

3.2. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó íà âè-

çíà÷åíèõ òåðèòîð³ÿõ âèìîã ïóíêòó 1 ð³øåííÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ãðóäíÿ 2010 ðîêó

¹ 413/5225 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ç óïîðÿäêóâàí-

íÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè,

ñëàáîàëêîãîëüíèìè íàïîÿìè, âèíîì ñòîëîâèì,

ïèâîì (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî) òà òþòþíîâèìè

âèðîáàìè».

3.3. Íå äîïóñêàòè âèêîðèñòàííÿ òåïëîâîãî

òîðãîâåëüíî-òåõíîëîã³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ, ùî

ïðàöþº íà ñêðàïëåíîìó ãàç³ òà â³äêðèòîìó âîã-

íèù³, ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, çàä³ÿíèìè

ó ïðîâåäåíí³ Çàõîäó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãî-

óñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì

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

¹ 1051/1051, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåí-

íÿ Çàõîäó, à òàêîæ â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíîãî áëà-

ãîóñòðîþ.

3.5. Çàáåçïå÷èòè âñòàíîâëåííÿ òóàëåòíèõ ìî-

äóëüíèõ êàá³í, äîäàòêîâèõ óðí, êîíòåéíåð³â äëÿ

çáîðó ïîáóòîâèõ â³äõîä³â òà ñâîº÷àñíå âèâå-

çåííÿ ñì³òòÿ òà ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³¿.

3.6. Çàáåçïå÷èòè óêëàäåííÿ äîãîâîð³â íà ïðè-

áèðàííÿ òåðèòîð³¿ òà âèâåçåííÿ ñì³òãÿ ç òåðè-

òîð³¿ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó íà ÷àñ ìîíòàæó/äåìî-

íòàæó êîíñòðóêö³é òà íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ Çà-

õîäó.

3.7. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ òà âèêîíàííÿ

âèìîã ïîæåæíî¿ ³ òåõíîãåííî¿ áåçïåêè ï³ä ÷àñ

ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

3.8. Ïîãîäèòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ÄÑÍÑ

Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñõå-

ìè (óçãîäæåííÿ ì³ñöü) ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîð-

ã³âë³, òèì÷àñîâèõ êîíñòðóêö³é ³ îáëàäíàííÿ ñöå-

í³÷íèõ ìàéäàí÷èê³â íà Ñîô³éñüê³é, Ìèõàéë³â-

ñüê³é ïëîùàõ òà Âîëîäèìèðñüêîìó ïðî¿çä³.

3.9. Ïîãîäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ç Ãî-

ëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó 

ì. Êèºâ³ òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî Äåïàð-

òàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìó îðãàí³-

çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ Çà-

õîäó.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíèé öåíòð» â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íàäàòè ï³äïðèºìñòâó

îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí «²í³ö³àòèâè Ñòîëè÷í³» ïðà-

âî âèêîðèñòàííÿ òóðèñòè÷íîãî ëîãîòèïó «Êè¿â ì³ñ-

òî, äå âñå ïî÷èíàºòüñÿ» ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çà-

õîäó íà âñ³õ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿.

5. Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çä³éñíþâàòè êîîðäèíàö³þ ïèòàíü, ïîâ’ÿ-

çàíèõ ç ïðîâåäåííÿì ó ì³ñò³ Êèºâ³ Çàõîäó.

5.2. Çàáåçïå÷èòè ô³íàíñóâàííÿ Çàõîäó â ìå-

æàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷å-

íèõ â áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê íà â³äïî-

â³äí³ ö³ë³.

6. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

6.1. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíåñòè çì³íè

ó ðîáîòó ìàðøðóò³â íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî

òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, øëÿõ ñë³-

äóâàííÿ ÿêèõ ïðîõîäèòü ÷åðåç ì³ñöå ïðîâåäåí-

íÿ Çàõîäó:

19 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ç 16.00 äî 20.00;

31 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ç 20.00 äî 02.00

01 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó;

01 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ç 14.00 äî 20.00;

07 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ç 11.00 äî 14.00.

6.2. Çàáåçïå÷èòè ö³ëîäîáîâó ðîáîòó ôóí³êó-

ëåðó â í³÷ ç 31 ãðóäíÿ 2016 ðîêó íà 01 ñ³÷íÿ 2017

ðîêó.

6.3. Çàáåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ

ïðî çì³íè, ùî ñòîñóþòüñÿ îðãàí³çàö³¿ äîðîæ-

íüîãî ðóõó òà íàäàííÿ òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã.

7. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âòðàíñ-

ïàðêñåðâ³ñ»:

7.1. Ñï³ëüíî ç Óïðàâë³ííÿì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íà-

ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿

çàáåçïå÷óâàòè íåäîïóùåííÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â òà ïîðóøåíü ïðàâèë çóïèíêè, ñòî-

ÿíêè â ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

7.2. Ñï³ëüíî ç Óïðàâë³ííÿì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íà-

ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çàáåçïå÷èòè ì³ñöÿ

ïàðêóâàííÿ äëÿ òðàíñïîðòó, ÿêèé ïåðåâîçèòè-

ìå ñöåí³÷íå îáëàäíàííÿ, õóäîæí³ êîëåêòèâè.

7.3. Çàáåçïå÷èòè ïàðêóâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâå-

äåííÿ Çàõîäó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ç â³äïîâ³ä-

íèì ìàðêóâàííÿì äëÿ ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïî-

òðåáàìè.

8. Ïðîñèòè Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî

«ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» çàáåçïå÷èòè ï³äêëþ÷åííÿ äî ìå-

ðåæ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ñöåí³÷íîãî îáëàäíàí-

íÿ, îá’ºêò³â òîðã³âë³ çà çàÿâêàìè ï³äïðèºìñòâà

îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí «²í³ö³àòèâè Ñòîëè÷í³» ï³ä

÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó ó ïåð³îä ç 21 ëèñòîïà-

äà 2016 ðîêó äî 05 ëþòîãî 2017 ðîêó.

9. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïî-

ë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çàáåçïå÷èòè:

9.1. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ

ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

9.2. Ö³ëîäîáîâó îõîðîíó Ãîëîâíî¿ íîâîð³÷íî¿

ÿëèíêè, ñöåíè, ñöåí³÷íîãî îáëàäíàííÿ, âèñòàâ-

êîâî-òîðãîâåëüíèõ áóäèíî÷ê³â, äåêîðàòèâíî¿

òà îñâ³òëþâàëüíî¿ àïàðàòóðè ç 21 ëèñòîïàäà

2016 ðîêó äî 05 ëþòîãî 2017 ðîêó íà Ñîô³é-

ñüê³é, Ìèõàéë³âñüê³é ïëîùàõ òà Âîëîäèìèðñüêî-

ìó ïðî¿çä³.

9.3. Óìîâè äëÿ â³ëüíîãî çà¿çäó ³ âè¿çäó äî òå-

ðèòîð³¿ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó àâòîòðàíñïîðòó,

ÿêèé ïåðåâîçèòèìå Ãîëîâíó íîâîð³÷íó ÿëèíêó, ñöå-

í³÷íå ³ äåêîðàòèâíå îáëàäíàííÿ, çâóêîâó òà îñ-

â³òëþâàëüíó àïàðàòóðó, õóäîæí³ êîëåêòèâè.

9.4. Ïåðåñóâàííÿ âóëèöÿìè ì³ñòà Êèºâà àâ-

òîòðàíñïîðòó äî òåðèòîð³¿ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó

äëÿ çä³éñíåííÿ ìîíòàæíèõ òà äåìîíòàæíèõ ðî-

á³ò ç 21 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó äî 05 ëþòîãî 2017

ðîêó.

9.5. ×àñòêîâå îáìåæåííÿ ðóõó òðàíñïîðòíèõ

çàñîá³â (êð³ì ì³ñüêîãî íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêî-

ãî òðàíñïîðòó, ÿêèé ïðàöþº â çâè÷àéíîìó ðå-

æèì³) ó ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó ç 05 ãðóäíÿ

2016 ðîêó äî 23 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó.

9.6. Çàáîðîíó ðóõó âñ³õ âèä³â òðàíñïîðòó

âçäîâæ Âîëîäèìèðñüêîãî ïðî¿çäó íà ä³ëÿíö³ â³ä

áóäèíêó ¹ 23 íà âóë. Ñîô³éñüê³é äî Ìèõàéë³â-

ñüêî¿ ïëîù³ òà íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é íà ä³ëÿí-

ö³ â³ä ïðîâ. Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî äî Âîëîäè-

ìèðñüêîãî ïðî¿çäó:

19 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ç 16.00 äî 20.00;

31 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ç 20.00 äî 02.00

01 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó;

01 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ç 14.00 äî 20.00;

07 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ç 11.00 äî 14.00.

10. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà-

¿íè ó ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ ïîæåæ-

íî-ðÿòóâàëüíî¿ òåõí³êè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çà-

õîäó íà ïåð³îä ç 17 ãðóäíÿ 2016 ðîêó äî 15 ñ³÷-
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íÿ 2017 ðîêó â ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì

ïîðÿäêó.

11. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè:

11.1. ×åðãóâàííÿ áðèãàä åêñòðåíî¿ (øâèäêî¿)

ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõî-

äó íà ïåð³îä ç 17 ãðóäíÿ 2016 ðîêó äî 15 ñ³÷íÿ

2017 ðîêó çà çâåðíåííÿì îðãàí³çàòîðà Çàõîäó.

11.2. ×åðãóâàííÿ ìîá³ëüíèõ ëàáîðàòîð³é äëÿ

çä³éñíåííÿ àíîí³ìíîãî áåçêîøòîâíîãî åêñïðåñ-

òåñòóâàííÿ òà êîíñóëüòàö³¿ íà íàÿâí³ñòü Â²Ë-³í-

ôåêö³¿ òà ãåïàòèòó Â/Ñ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çà-

õîäó 17, 18, 24 òà 25 ãðóäíÿ 2016 ðîêó.

12. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

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

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

ð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ðîçì³ùåí-

íÿ ³íôîðìàö³¿ ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó ïðî ïðî-

âåäåííÿ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêîãî ïðîåêòó «Ãî-

ëîâíà ÿëèíêà êðà¿íè. Íîâîð³÷íî-ð³çäâÿí³ ñâÿò-

êóâàííÿ ó Êèºâ³».

13. Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèò-

êó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) ïîãîäèòè çà ïîäàííÿì ï³äïðèºìñòâà

îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí «²í³ö³àòèâè Ñòîëè÷í³» ñõå-

ìó ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ ç ïðîäàæó ñó-

âåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿, ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ñîëî-

äîù³â, áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà ñóá’ºêò³â ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ, ÿê³ áóäóòü çä³éñíþâàòè òîðã³âëþ.

14. Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Øåâ÷åíê³â-

ñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñ-

òðàö³¿ çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì òîð-

ãîâåëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè,

êîìóíàëüíèìè ñëóæáàìè ðàéîíó ïîñò³éíîãî ñà-

í³òàðíîãî ïðèáèðàííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ïðèëåãëèõ ³ çàêð³ïëå-

íèõ òåðèòîð³ÿõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

15. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè âèñâ³òëåííÿ Çàõîäó â êîìóíàëüíèõ çàñî-

áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

16. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèâåçåí-

íÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ç óðàõóâàííÿì

îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè

(çáèðàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, çíåøêîäæåííÿ, çàõî-

ðîíåííÿ) ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÀêâàÅêîÁ³îãðóïï», ùî äî-

äàþòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 238/1551

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

з побутовими відходами (збирання, перевезення, 
знешкодження,захоронення) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АкваЕкоБіогрупп»
Розпорядження № 1123 від 11 листопада 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунк-
ту7 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Мініс-
трів України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з
вивезення побутових відходів», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»:

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 238/1551

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.11.2016 ð. ¹ 1123

Тарифи 
на послуги з вивезення твердих побутових відходів з урахуванням 

операцій поводження з побутовими відходами (збирання, перевезення,
знешкодження, захоронення) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АкваЕкоБіогрупп»

№ Категорії споживачів
Тариф, грн за 1 куб. м

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 53,83 64,60

2 Бюджетні установи 57,36 68,83

3 Інші споживачі 62,31 74,77

Керівник апарату В. Бондаренко

Про зміни у роботі маршрутів наземного пасажирського 
транспорту загального користування у зв’язку з тимчасовою 

забороною руху транспортних засобів
Розпорядження № 1173 від 25 листопада 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про дорожній рух», «Про автомо-
більні дороги», «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», Указу Прези-
дента України від 03 жовтня 2006 року № 815/2006 «Про впорядкування застосування тимчасових обмежень
або заборони дорожнього руху під час проїзду окремих осіб, щодо яких здійснюється державна охорона», від-
повідно до листа Управління державної охорони України від 25 листопада 2016 року № 1/4/1- 1726:

1. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷àñòè-

íè äðóãî¿ ñòàòò³ 26-1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äî-

ðîæí³é ðóõó», Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 03

æîâòíÿ 2006 ðîêó ¹ 815/2006 «Ïðî âïîðÿäêó-

âàííÿ çàñòîñóâàííÿ òèì÷àñîâèõ îáìåæåíü àáî

çàáîðîíè äîðîæíüîãî ðóõó ï³ä ÷àñ ïðî¿çäó îêðå-

ìèõ îñ³á, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ äåðæàâíà

îõîðîíà» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó áóäå çä³éñ-

íåíî òèì÷àñîâå îáìåæåííÿ àáî çàáîðîíà ðóõó

òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ç 13 ãîä. 00 õâ. äî 16 ãîä. 

00 õâ. 26 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó íà âóë. Ëàâðñüê³é

(â³ä ïëîù³ Ñëàâè äî ïåðåõðåñòÿ ç âóë. Öèòà-

äåëüíîþ), Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³, âóë. Äåñÿòèí-

í³é, âóë. Òðüîõñâÿòèòåëüñüê³é.

2. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ çà-

õîä³â âíåñòè çì³íè ó ðîáîòó ìàðøðóò³â íàçåì-

íîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ, øëÿõ ñë³äóâàííÿ ÿêèõ ïðîõîäèòü

âóëèöÿìè, çàçíà÷åíèìè ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Äåïàð-

òàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

âèñâ³òëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çì³íè ó ðîáîò³ ìàð-

øðóò³â íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó

çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ó êîìóíàëüíèõ çàñî-

áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ì. Êèºâà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàéäà-

êà ². Â.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèâåçåí-

íÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ç óðàõóâàííÿì

îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè

(çáèðàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, çíåøêîäæåííÿ, çàõî-

ðîíåííÿ) Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «ÊÐÀÌÀÐ ÅÊÎ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèâåçåí-

íÿ âåëèêîãàáàðèòíèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ç óðà-

õóâàííÿì îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè

â³äõîäàìè (çáèðàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, çíåøêî-

äæåííÿ, çàõîðîíåííÿ) Òîâàðèñòâó ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÐÀÌÀÐ ÅÊÎ», ùî äî-

äàþòüñÿ.

3. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 239/1552

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

відходами (збирання, перевезення, знешкодження,
захоронення) Товариству з обмеженою відповідальністю 

«КРАМАР ЕКО»
Розпорядження № 1122 від 11 листопада 2016 року

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

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 239/1552

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.11.2016 ð. ¹ 1122

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

перевезення, знешкодження, захоронення) Товариству з обмеженою 
відповідальністю «КРАМАР ЕКО»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 240/1553

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.11.2016 ð. ¹ 1122

Тарифи 
на послуги з вивезення великогабаритних побутових відходів 
з урахуванням операцій поводження з побутовими відходами 

(збирання, перевезення, знешкодження, захоронення) 
Товариству з обмеженою відповідальністю «КРАМАР ЕКО»

№ Категорії споживачів
Тариф, грн за 1 куб. м

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 54,44 65,33

2 Бюджетні установи 60,97 73,16

3 Інші споживачі 73,50 88,20

Керівник апарату В. Бондаренко

№ Категорії споживачів
Тариф, грн за 1 куб. м

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 54,44 65,33

2 Бюджетні установи 60,97 73,16

3 Інші споживачі 73,50 88,20
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Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 244/1557

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.11.2016 ð. ¹ 1121

Тариф 
на послугу з централізованого опалення, що надає

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САН ПАРК» 
як виконавець цієї послуги

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тариф, грн з пдв

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

населення 1 Гкал 1102,92

Керівник апарату В. Бондаренко

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ ÒÎ-

ÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²Ñ-

ÒÞ «ÑÀÍ ÏÀÐÊ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàííÿ

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÀÍ ÏÀÐÊ», ùî äîäàþ-

òüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëî-

âî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÀÍ ÏÀÐÊ», ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çî-

âàíîãî îïàëåííÿ, ùî íàäàº ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁ-

ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÀÍ ÏÀÐÊ»

ÿê âèêîíàâåöü ö³º¿ ïîñëóãè, ùî äîäàºòüñÿ.

5. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 241/1554

Про встановлення тарифів на теплову енергію, транспортування
теплової енергії, постачання теплової енергії та на послугу 
з централізованого опалення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САН ПАРК»
Розпорядження № 1121 від 11 листопада 2016 року

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

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 241/1554

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.11.2016 ð. ¹ 1121

Тарифи 
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«САН ПАРК»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 242/1555

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.11.2016 ð. ¹ 1121

Тарифи 
на транспортування теплової енергії 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САН ПАРК»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 243/1556

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.11.2016 ð. ¹ 1121

Тарифи 
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САН ПАРК»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 919,10 1102,92

2 Інші споживачі 919,10 1102,92

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 27,07 32,48

2 Інші споживачі 27,07 32,48

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 24,99 29,99

2 Інші споживачі 24,99 29,99

1. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á,

ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿

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

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

äàþòüñÿ.

2. Îïðèëþäíèòè öå ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Голова В. Кличко

Про затвердження ситуаційних завдань для осіб, 
які претендують на зайняття вакантної посади директора 

Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1147 від 16 листопада 2016 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, вра-
ховуючи протокол № 2 засідання Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади
директора Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 11 листопада 2016 року:

Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17 ëèïíÿ 2012 ðîêó ¹ 1230 «Ïðî áóä³âíèöòâî çîâí³øí³õ ³íæåíåðíèõ ìå-

ðåæ äî æèòëîâî¿, ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè òà àâòîâîêçàëó ïî Ê³ëüöåâ³é äîðîç³, 1, 1à, 1â íà òåðèòî-

ð³¿, îáìåæåí³é Ê³ëüöåâîþ äîðîãîþ, çàõ³äíîþ ìåæåþ çàáóäîâè âóëèöü Òåðåìê³âñüêî¿ òà Æóëÿí-

ñüêî¿ ³ ì³ñüêîþ ìåæåþ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³» òàê³ çì³íè:

ó ïóíêò³ 1 öèôðè òà ñëîâà «30 æîâòíÿ 2015 ðîêó» çàì³íèòè öèôðàìè òà ñëîâàìè «30 ãðóäíÿ 2017

ðîêó».

ó ïóíêò³ 5 ñëîâà «Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè

«Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà».
Голова В. Кличко

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

адміністрації) від 17 липня 2012 року № 1230 «Про будівництво
зовнішніх інженерних мереж до житлової, громадської 

забудови та автовокзалу по Кільцевій дорозі, 1, 1а, 1в 
на території, обмеженій Кільцевою дорогою, західною межею

забудови вулиць Теремківської та Жулянської і міською межею
у Голосіївському районі»

Розпорядження № 1135 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України

«Про регулювання містобудівної діяльності», статей 6, 26 Закону України «Про дорожній рух», з метою завер-
шення робіт та стабільного забезпечення інженерними мережами території, враховуючи звернення товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Мегаполісжитлобуд» від 14 червня 2016 року № 131:

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

16.11.2016 ð. ¹ 1147

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади директора 

Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Âèçíà÷òå ìåõàí³çì ïåðåäà÷³ òà ðåàë³çàö³¿ ïîâíîâàæåíü ó ñôåð³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðå÷î-

âèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü, þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³äïðèºìö³â, ðåºñ-

òðàö³¿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ/ïåðåáóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á ó ì³ñò³ ç ðàéîííèì ïîä³ëîì â óìîâàõ äåöåí-

òðàë³çàö³¿ âëàäè. Ïðîàíàë³çóéòå òà çàïðîïîíóéòå øëÿõè ñïðîùåííÿ ìåõàí³çì³â íàäàííÿ ïîñëóã,

ÿê³ âæå áóëî ïåðåäàíî îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â óìîâàõ äåöåíòðàë³çàö³¿ ïîâíîâà-

æåíü.

2. Çàïðîïîíóéòå øëÿõè ì³í³ì³çàö³¿ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ïðè ïðèéíÿòò³ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ó Äå-

ïàðòàìåíò³ ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Çàïðîïîíóéòå øëÿõè ñïðîùåííÿ ïîðÿäêó ðåºñòðàö³¿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ çà óìîâè çàïðîâàäæåí-

íÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ó ôîðì³ êàðòêè, ÿêèé ì³ñòèòü åëåêòðîííèé áåçêîíòàêòíèé ÷³ï.

Керівник апарату В. Бондаренко



ÐÅÊËÀÌÀ
29 ëèñòîïàäà 2016 ð.

¹129 (4899)
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äèðåêòîðà-õóäîæíüîãî êåð³âíèêà êîìóíàëü-
íîãî çàêëàäó «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Óêðà¿íñüêèé ìàëèé äðàìàòè÷íèé òåàòð».

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; àâ-
òîá³îãðàô³ÿ,ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî,ì³ñÿöü,ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî,â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó,òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü,ïîñàäó,ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñü-
êó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîí-
íî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêó-
ìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëü-
íî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè ïðîãðàì ðîç-
âèòêó 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 ñïðÿìó-
âàííÿ ùîäî êàíäèäàò³â äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

Ó çâ'ÿçêó ç³ çì³íîþ òàðèô³â íà ïðèðîäíèé ãàç äëÿ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é,ùî ô³íàíñóþòüñÿ ç äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó òà äëÿ êàòåãîð³¿ ³íøèõ ñïîæèâà÷³â, òàðèôó íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, òàðèôó íà öåíòðàë³çî-
âàíå ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, à òàêîæ ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, TOB «Íîâîáóäîâà»
çä³éñíåíî êîðåãóâàííÿ ðîçðàõóíê³â òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ¿¿ âèðîáíèöòâî òà ïîñòà÷àííÿ, ïîñëóãè
ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè,ðîçðàõîâàí³ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîñòàíîâè ÊÌÓ
â³ä 01.06.2011 ð. ¹ 869, òà ïîäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ.

Äëÿ êàòåãîð³¿ «Íàñåëåííÿ» ðîçì³ð òàðèôó íà òåïëîâó åíåðã³þ çà 1 Ãêàë ñòàíîâèòü 1139,92 ãðí ç ÏÄÂ.

Äëÿ êàòåãîð³¿ «Áþäæåòí³ óñòàíîâè» ðîçì³ð òàðèôó íà òåïëîâó åíåðã³þ çà 1 Ãêàë ñòàíîâèòü 1504,87 ãðí
ç ÏÄÂ.

Äëÿ êàòåãîð³¿ «²íø³ ñïîæèâà÷³» (êð³ì íàñåëåííÿ) ðîçì³ð òàðèôó íà òåïëîâó åíåðã³þ çà 1 Ãêàë ñòàíî-
âèòü 1504,87 ãðí ç ÏÄÂ.

Ïëàíîâèé òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ïðè íàÿâíîñò³ êâàðòèðíîãî òà/àáî áóäèí-
êîâîãî çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà îïàëåííÿ äëÿ êàòåãîð³¿ «Íàñåëåííÿ»
ñòàíîâèòü 1165,63 ãðí ç ÏÄÂ çà 1 Ãêàë.

Ïëàíîâèé òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóø-
íèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåìè ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ äëÿ êàòåãîð³¿ «Íàñåëåííÿ» ñòàíîâèòü 70,75 ãðí
ç ÏÄÂ çà 1 êóá. ì.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçðàõóíêó òàðèô³â ïðèéìàþòüñÿ íà àäðåñó TOB «Íîâîáóäîâà»
03028, ì. Êè¿â, âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà, 10 ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ

Â³äïîâ³äíî äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, çàòâåðä-
æåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.12.2015 ¹ 60/60 (ç³ çì³íàìè), Äåïàðòàìåíòó
áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, íà öåé ÷àñ, âèä³ëåíî 80,0 ìëí ãðí íà ïðèäáàííÿ
(áóä³âíèöòâî) æèòëà äëÿ ÷åðãîâèê³â êâàðòèðíîãî îáë³êó.

Â ìåæàõ âèä³ëåíèõ êîøò³â Äåïàðòàìåíò áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïëàíóº ïðèä-
áàòè îäíîê³ìíàòí³,äâîê³ìíàòí³ òà òðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè,ç òåõí³÷íèì îáëàøòóâàííÿì ³ âíóòð³øí³ì
îçäîáëåííÿì, ó áóäèíêàõ, ÿê³ ââîäÿòüñÿ â åêñïëóàòàö³þ ó IV êâàðòàë³ 2016 ðîêó òà ó ² êâàðòàë³
2017 ðîêó.

Çàáóäîâíèêè ìîæóòü íàïðàâëÿòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ç ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöò-
âà 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@ukx.net
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 234-01-24, 235-30-23.

TOB «ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß»
ïîâ³äîìëÿº ïðî âñòàíîâëåííÿ ç 01.10.2016 ðîêó òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä
29.09.2016 ¹ 1757 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ ïîñòàíîâ ÍÊÐÅÊÏ äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà ³íøèõ
ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ):

Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ - 1060,73 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè:
Òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ -972,81 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) Òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿

- 3,70 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) Ç 01.10.2016 ðîêó òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âî-
äè çã³äíî ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ â³ä 29.09.2016 ¹ 1762   «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ â³ä 30.04.2015
¹ 1543

Äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ - 57,92 ãðí çà 1 êóá ì (áåç ÏÄÂ)
äëÿ ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ) - 57,92 ãðí çà 1 êóá ì (áåç ÏÄÂ).

01.12.2016 îá 11 ãîä. 40 õâ. ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà
(ì. Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 37) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå
çàñ³äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/16702/16 (ñóääÿ: Êà÷óð À.².) çà ïîçîâîì Ôåò³ñîâà
Äåíèñà Âàäèìîâè÷à äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2016 ¹ 19/1023 «Ïðî îáìåæåííÿ ðåàë³çàö³¿ àëêîãîëüíèõ,
ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà ïèâà ó ñòàö³îíàðíèõ îá'ºêòàõ òîðã³âë³ â ì. Êèºâ³».

07.12.2016 îá 15 ãîä. 00 õâ. ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà
(ì. Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 38) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå
çàñ³äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/16910/16 (ñóääÿ: Ïîãð³áí³÷åíêî ².Ì.) çà ïîçîâîì Êî-
òîâî¿ Þë³¿ ²ãîð³âíè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2016 ¹ 19/1023 «Ïðî îáìåæåííÿ ðåàë³çàö³¿ àëêîãîëüíèõ,
ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà ïèâà ó ñòàö³îíàðíèõ îá'ºêòàõ òîðã³âë³ â ì. Êèºâ³».

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî
â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

-Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 82,62 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ Ñêàíäèíàâñüêî¿ ã³ìíàç³¿
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Ãìèð³, 3-á, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ êóðñ³â ç íàâ÷àííÿ âîä³¿â àâòîìîá³ë³â,
òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 10 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåí-
äè ñòàíîì íà 31.08.2016 -1 681 620,00 ãðí.Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü 14013,50 ãðí
áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-ê).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó
– 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î.Êî-
øèöÿ, 11, êàá.114 àáî êàá.323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42,564-92-01.

05 ãðóäíÿ 2016 îá 11:30 ñóääåþ Øóëüæåíêî Â.Ï. â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíî-
ìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áîëáà÷àíà Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäî-
âîãî çàñ³äàííÿ ¹ 48, ñëóõàòèìåòüñÿ ñïðàâà ¹ 826/16053/16 çà ïîçîâîì Òîâàðèñò-
âà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Áóäåêîñåðâ³ñ» äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèç-
íàííÿ íå÷èííèì ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.12.2010 ¹ 573/5385
«Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2011 ð³ê» â ÷àñòèí³.

Êîëüîðîïîä³ë À2 

(ôîðìàò 660õ560 ìì)

01034, Êè¿â,

âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-à,

ðåïðîöåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Äî óâàãè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é!
Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 24.11.2016 ¹ 2019 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ íà ãðóäåíü 2016 ðîêó ºäèíèõ ðîçäð³áíèõ òàðèô³â íà
åëåêòðè÷íó åíåðã³þ,ùî â³äïóñêàþòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â,êð³ì íàñåëåííÿ,íàñåëåíèõ ïóíêò³â òà çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ,
íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè» ºäèí³ ðîçäð³áí³ òàðèôè íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî â³äïóñêàþòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â, êð³ì
íàñåëåííÿ, íàñåëåíèõ ïóíêò³â òà çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ, íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ó ãðóäí³ 2016 ðîêó ñòàíîâèòèìóòü:

Ðîçäð³áí³ òàðèôè äëÿ ñïîæèâà÷³â åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, ÿê³ ââîäÿòüñÿ â ä³þ ç 1 ãðóäíÿ 2016 ðîêó

*Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ÃÐÓÄÍ² 2016 ðîêó ç 17.00 äî 7.00

² êëàñ
íàïðóãè (27,5

êÂ ³ âèùå)
Êð³ì òîãî, ÏÄÂ ç ÏÄÂ

II êëàñ
íàïðóãè
(äî 27,5

êÂ)

Êð³ì
òîãî,
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ

Âñ³ ñïîæèâà÷³, êð³ì íàñåëåííÿ, íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ì³ñüêîãî åëåêòðè÷íîãî
òðàíñïîðòó òà êîìóíàëüíî-ïîáóòîâèõ ïîòðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é
êîï./êÂòãîä

157,28 31,46 188,74 196,99 39,40 236,39

Ì³ñüêèé åëåêòðè÷íèé òðàíñïîðò, êîìóíàëüíî-ïîáóòîâ³ ïîòðåáè
ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, êîï./êÂòãîä (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ ¹220 â³ä
26.02.2015)

107,50 21,50 129,00 107,50 21,50 129,00

Çîâí³øíº îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ó ìåæàõ
âèçíà÷åíèõ çîí äîáè, êîï./êÂòãîä (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ ¹1030
â³ä 22.10.2004 (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè)

Ó ìåæàõ
çîí äîáè* 94,37 18,87 113,24 118,19 23,64 141,83

²íø³ ãîäèíè
äîáè 157,28 31,46 188,74 196,99 39,40 236,39

Ïëàòà çà ïåðåâèùåííÿ äîãîâ³ðíî¿ âåëè÷èíè ïîòóæíîñò³- â äâîêðàòíîìó
ðîçì³ð³ çà 1 êÂò çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó» â³ä 23.06.2005 ¹2706 òà Ïîñòàíîâîþ
ÍÊÐÅ ¹ 784 â³ä 11.06.1999, ãðí/êÂò (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè)

25,78 25,78

Äëÿ òðèçîííèõ òàðèô³â äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè ÷àñó
âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ â³ä
20.12.2001 ¹ 1241 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ôàêñîãðàìà   ÄÏ
«ÍÅÊ «Óêðåíåðãî»    â³ä   04.12.2015 
¹04-1/14438): 
• Í³÷íèé ïåð³îä;

• Íàï³âï³êîâèé ïåð³îä; 

• Ï³êîâèé ïåð³îä:

0,25

1,02 

1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí: 

ç 23 ãîä. äî 6 ãîä.

ç 6 ãîä. äî 8 ãîä.
ç 10 ãîä. äî 17 ãîä.
ç 21 ãîä. äî 23 ãîä.

ç 8 ãîä. äî 10 ãîä.
ç 17 ãîä. äî 21 ãîä.

Äëÿ äâîçîííèõ òàðèô³â äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè ÷àñó
âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ â³ä
20.12.2001 ¹ 1241 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ôàêñîãðàìà ÄÏ «ÍÅÊ
«Óêðåíåðãî» â³ä 25.11.2014 ¹06-1-1/13396): 
• Í³÷íèé ïåð³îä; 
• Äåííèé ïåð³îä:

0,35 
1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí: 

ç 23 ãîä. äî 7 ãîä.
ç 7 ãîä. äî 23 ãîä.

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

Õàðàêòåðèñòè-
êà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ 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 áóëüâ.Âåðõîâíî¿ Ðàäè,22 110,10

Ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ
äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñòàíîâèòü:
íå á³ëüøå ÿê 20 êâ. ì (20 êâ. ì)

íà ÷àñòèíó ïëîù³, ùî ïåðåâèùóº 20 êâ. ì (90,10 êâ. ì)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.09.2016

1%

4%

9,61

38,45

192,25

3464,34
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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 51234

29 ëèñòîïàäà 2016 ð.

¹129(4899)
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Ó ÊÈªÂ² â äåíü 120-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ â³äî-
ìîãî êîìïîçèòîðà Â³êòîðà Êîñåíêà â³äáóëîñÿ â³ä-
êðèòòÿ éîãî ìóçåþ-êâàðòèðè, äå ìèòåöü òâîðèâ ó
ñâî¿ îñòàíí³ ðîêè. Ìóçåé íàïîâíåíèé íå ëèøå óí³-
êàëüíèìè ïðåäìåòàìè åïîõè éîãî æèòòÿ òà òâîð÷î-
ñò³, à é äàº çìîãó ñó÷àñíèìè àóä³î-, ìåä³àçàñîáàìè çà-
ö³êàâèòè â³äâ³äóâà÷³â áóäü-ÿêîãî â³êó. «Êâàðòèðà íà
âóë. Ì. Êîöþáèíñüêîãî, 9 — îñòàííº ïîìåøêàííÿ
âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî êîìïîçèòîðà, ï³àí³ñòà, ïå-

äàãîãà, ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à Â³êòîðà Ñòåïàíîâè÷à Êî-
ñåíêà òà éîãî ðîäèíè. Ïî éîãî ñìåðò³ ïîìåøêàííÿ
ïðîòÿãîì 70 ðîê³â áóëî îñåðåäêîì ïàì’ÿò³ âèäàòíîãî
çåìëÿêà ³ çäîáóëî ñòàòóñ íàðîäíîãî ìóçåþ. Ìè ùàñ-
ëèâ³, ùî â äåíü 120-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ìèò-
öÿ éîãî ìóçåé-êâàðòèðà ï³ñëÿ ðåñòàâðàö³¿ ³ ñòâîðåí-
íÿ ñó÷àñíî¿ åêñïîçèö³¿ â³äêðèâàºòüñÿ äëÿ øèðîêîãî
çàãàëó», — ïîâ³äîìèëà ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî �

Êîíêóðñ ãðîìàäñüêèõ
ïðîåêò³â òðèâàº

ÊÎÆÅÍ êèÿíèí ìîæå çàïðîïîíóâàòè âëàñíèé ïðî-
åêò äëÿ ðîçâèòêó ñâîãî ðàéîíó. Âîíè ìîæóòü ñòîñó-
âàòèñÿ ð³çíèõ ñôåð æèòòºä³ÿëüíîñò³. Íàïðèêëàä, íè-
í³ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ íà ðîçãëÿä³ çíàõîäèòü-
ñÿ 9 ïðîåêò³â. Òåìàòèêà ³äåé ð³çíîìàí³òíà: åíåðãî-

çáåðåæåííÿ, âñòàíîâëåííÿ ñèñòåìè â³äåîíàãëÿäó,
ïîêðàùåííÿ áëàãîóñòðîþ, îáëàøòóâàííÿ ñêâåðó òà
ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà.

Ñåðåä àâòîð³â íàä³ñëàíèõ  ïðîåêò³â — ïðåäñòàâ-
íèêè ÎÑÍ³â, ÷ëåíè ãðîìàäñüêî¿ ðàäè òà áàòüê³âñüêèõ
êîì³òåò³â.

Íàãàäàºìî, ùî áóäü-ÿêèé ãðîìàäÿíèí â³êîì â³ä
16 ðîê³â ìîæå ïîäàòè ñâ³é ïðîåêò, çàãàëüíîþ âàð-
ò³ñòþ äî 1 ìëí ãðí. Ïóíêò ñóïðîâîäó ãðîìàäñüêîãî
áþäæåòó ì. Êèºâà ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ çíàõî-
äèòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41,
4-é ïîâåðõ, êàá. 435.

Òàêîæ ìîæíà ïîäàòè ñâî¿ ïðîåêòè ÷åðåç ñàéò:
https://gb. kievcity. gov. ua/ �

Äëÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ïðåçåíòóâàëè ïðîåêò Capital English

Ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà ÃÐÂ²
ó Êèºâ³ íèæ÷å åï³äïîðîãó íà 10,6% 

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ ãîëîâà ÊÌÄÀ Â³òàë³é Êëè÷êî âçÿâ
ó÷àñòü ó ïðåçåíòàö³¿ ïðîåêòó «Àíãë³éñüêà äëÿ ïàò-
ðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Êèºâà».

Â³í â³äçíà÷èâ, ùî ñòîëè÷íà âëàäà ñï³ëüíî ç Áðè-
òàíñüêîþ Ðàäîþ òà ïîñîëüñòâîì ÑØÀ â Óêðà¿í³ äîëó-
÷àº äî íüîãî 600 ïðàâîîõîðîíö³â, ÿê³ ïðîéäóòü áåç-
êîøòîâíèé êóðñ íàâ÷àííÿ ³íîçåìíî¿ çà íàéâèùèìè
ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè. Ðàí³øå ïðîåêò çàïðî-
âàäèëè äëÿ Ñëóæáè 102, à çãîäîì — äëÿ ïðèêîðäîí-
íèê³â â àåðîïîðòàõ «Áîðèñï³ëü» ³ «Æóëÿíè». «Òîð³ê
Êè¿â â³äâ³äàëè 1,5 ìëí òóðèñò³â, ³ öå ò³ëüêè ïî÷àòîê.
Íàñòóïíîãî ðîêó ó íàñ â³äáóäåòüñÿ «ªâðîáà÷åííÿ»,
÷åìï³îíàò ñâ³òó ç õîêåþ,ùå ÷åðåç ð³ê—ô³íàë Ë³ãè ×åì-
ï³îí³â. ² ìè ðîáèìî íàøå ì³ñòî ãîñòèííèì òà êîì-
ôîðòíèì äëÿ êîæíîãî, õòî òóò æèâå ³ õòî ïðè¿æäæàº
â ñòîëèöþ», — â³äçíà÷èâ ìåð Êèºâà.

Ïîñîë ÑØÀ Ìàð³ Éîâàíîâè÷ â³äçíà÷èëà, ùî àíã-
ë³éñüêà — öå ìîâà á³çíåñó, íàóêè, äèïëîìàò³¿, à â³ä-
íåäàâíà — ùå ³ ìîâà ïðîâîîõîðîíö³â. «Êîæíîãî ðî-
êó äî âàøî¿ êðà¿íè ïðè¿çäÿòü ì³ëüéîíè ãîñòåé ç-çà
êîðäîíó äëÿ âåäåííÿ á³çíåñó, â³äïî÷èíêó, â³äâ³ä-
óâàííÿ ðîäèí. ² äóæå áàãàòî ç íèõ íå ñï³ëêóþòüñÿ
óêðà¿íñüêîþ, — çàóâàæèëà âîíà. — Öÿ ïðîãðàìà òà-
êîæ äîïîìîæå ó ñï³âïðàö³ êè¿âñüêèõ ïîë³öåéñüêèì
ç ïðàâîîõîðîíöÿìè ç ªâðîïè òà ³íøèõ êðà¿í».

Ó ñâîþ ÷åðãó ïîñîë Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ Äæóä³ò Ãîô
ðîçïîâ³ëà, ùî äî ïðîåêòó çàëó÷àòü 14 âèêëàäà÷³â
Áðèòàíñüêî¿ Ðàäè, ÿê³ ïðîòÿãîì 7 ì³ñÿö³â íàâ÷àòè-
ìóòü ñòîëè÷íèõ ïîë³öåéñüêèõ àíãë³éñüê³é ìîâ³. ² â³ä-
çíà÷èëà, ùî ïðîãðàìà êóðñ³â ðîçðîáëåíà ñïåö³àëü-
íî äëÿ ïðàâîîõîðîíö³â, ÿê³ íàñàìïåðåä âèâ÷àòè-
ìóòü òàê³ òåìè: îïèñ ëþäåé, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â,
îð³ºíòóâàííÿ ó ì³ñò³ òîùî �

Ó ÊÈªÂ² çà 47 òèæäåíü çàðåºñòðî-
âàíî 19 417 õâîðèõ íà ãðèï òà ãîñ-
òð³ ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³ ³íôåêö³¿,
ùî íà 8,77% âèùå ïîïåðåäíüîãî
òèæíÿ. Ïîêàçíèê çàõâîðþâàíîñò³

íà 100 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ ì³ñòà ñêëàâ
668, ùî º íèæ÷èì åï³äåì³÷íîãî
ïîðîãó äëÿ äàíîãî òèæíÿ íà 10,6%.

«Ñåðåä çàõâîð³ëèõ ãîñï³òàë³çî-
âàíî 100 îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ 69 ä³òåé.
Íàéá³ëüøèé â³äñîòîê çàõâîðþâà-
íîñò³ ðåºñòðóºòüñÿ ñåðåä ä³òåé ó
â³êîâ³é ãðóï³ 5-14 ðîê³â (47,1%).
Ïðîòå, î÷³êóâàòè êàðàíòèíó ïîêè

íå âàðòî», — ïîâ³äîìèâ ó÷îðà êå-
ð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð
Áîíäàðåíêî.

Çàóâàæèìî, çà âèñíîâêàìè ìå-
äèê³â, âàêöèíàö³þ âèçíàíî íàé-
êðàùèì çàõîäîì äëÿ ïðîô³ëàêòè-
êè ãðèïó. Òàê, çà çâ³òí³é òèæäåíü
áóëî ùåïëåíî 4297 îñ³á, ³ç íèõ 765
ä³òåé äî 17 ðîê³â �

Ó ñòîëèö³ â³äêðèëè ìóçåé êîìïîçèòîðà Â³êòîðà Êîñåíêà
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