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ÌÅÐ Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî çàóâà-
æèâ, ùî âëàäà ïðîäîâæóº êóðñ íà
ïðîçîð³ñòü ³ â³äêðèò³ñòü íàïîâ-
íåííÿ ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³, çà äî-
ïîìîãîþ ÷îãî âæå âäàëîñÿ çá³ëü-
øèòè íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó
íà 30%. Á³ëüø òîãî, çà éîãî ñëî-
âàìè, íà íàñòóïíèé ð³ê ñòîëèöÿ
ñì³ëèâî çàêëàäàº ïëàí áþäæåòó
íà 37 ìëðä ãðí, ùî çíà÷íî á³ëü-
øå ïîïåðåäí³õ ïîêàçíèê³â.

«Ïð³îðèòåòíîþ ñôåðîþ äëÿ
ì³ñòà çàëèøàºòüñÿ îñâ³òà òà ìå-
äèöèíà. Íà 2017-èé ó ïðîåêò³ áþ-
äæåòó íà âêàçàí³ ãàëóç³ çàêëàäå-
íî 2,7 ìëðä ãðí òà 3,7 ìëðä ãðè-
âåíü â³äïîâ³äíî. Ö³ êîøòè ñïðÿ-
ìóþòü âèêëþ÷íî íà ö³ëüîâå âè-
êîðèñòàííÿ»,— çàïåâíèâ Â³òàë³é
Êëè÷êî.

Íå îìèíóâ ìåð ³ òå, ÷èì ì³ñü-

êà âëàäà ïèøàºòüñÿ—ðåìîíò ñòî-
ëè÷íèõ äîð³ã. Àäæå öüîãîð³÷íèé
ïëàí ïî îíîâëåííþ ìàã³ñòðàëåé ïå-
ðåâèêîíàíî íà 50%. Òàê, ðåêîí-
ñòðóéîâàíî ïîíàä 80 äîð³ã (á³ëü-
øå 200 êì), ³ â 2017-ìó â ³íôðà-
ñòðóêòóðó ñòîëèö³ ïðîäîâæàòü
âêëàäàòè ÷èìàë³ êîøòè.«Óïðîãðà-
ì³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó çàãàëîì íà êàï³òàëüí³ âè-
äàòêè çàïëàíîâàíî ïîíàä 
5 ìëðä ãðí.Ó ïîð³âíÿíí³ ç ïî÷àò-
êîì 2016-ãî, ö³ ñòàòò³ ïåðåäáà÷à-
ëè 2 ì³ëüÿðäè.Àëå çà ðàõóíîê äî-
äàòêîâî çàëó÷åíèõ êîøò³â ìè ¿õ
çá³ëüøèëè. Ñïîä³âàºìîñÿ çá³ëü-
øèòè ³ â íàñòóïíîìó ðîö³»,— çà-
çíà÷èâ ïàí Êëè÷êî. Â³í ïîä³ëèâ-
ñÿ ãàðíîþ íîâèíîþ,çàóâàæèâøè,
ùî îö³íêîþ óñï³øíîñò³ Êèºâà º
òå, ùî ì³ñòó ï³äíÿëè ðåéòèíã äî

ñòàòóñó «ñòàá³ëüíèé»,÷èì ìîæóòü
ïèøàòèñÿ óñ³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³.

Ï³ñëÿ ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â ³ ðå-
çóëüòàò³â ðîáîòè ó 2016-ìó, ðîç-
ïî÷àâñÿ äåòàëüíèé ðîçãëÿä áþ-
äæåòó íà íàñòóïíèé ð³ê. Òàê, áó-
ëî êîíñòàòîâàíî çá³ëüøåííÿ âè-
äàòê³â íà ñîö³àëüíèé çàõèñò íàñå-
ëåííÿ (+136,2 ìëí ãðí), êóëüòóðó
(+329 ìëí ãðí), ÆÊÃ (+236,7 ìëí
ãðí), ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ
ªâðîáà÷åííÿ (+139,7 ìëí ãðí).

Îñîáëèâó óâàãó ïîñàäîâö³ çâåð-
íóëè íà óñï³õ çàïî÷àòêîâàíîãî
ó öüîìó ðîö³ ïðîåêòó áþäæåòó
ó÷àñò³, ó ÿêîìó êîæåí ìîæå âçÿ-
òè ó÷àñòüòà äîëó÷èòèñÿ äî âò³ëåí-
íÿ ñâî¿õ ³äåé.

«Íà ñüîãîäí³ äî áþäæåòó ó÷àñ-
ò³ ïîäàíî 211 ïðîåêò³â íà ñóìó
ìàéæå 138 ìëí ãðí. Íàéáëèæ÷èì
÷àñîì âèçíà÷àòü ïåðåìîæö³â, à
¿õ ïðîåêòè áóäóòü âò³ëåí³ ó æèò-
òÿ»,— çàóâàæèâ ãîëîâà ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþ-
äæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ.

Îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó áþäæå-
òó â³äáóâàºòüñÿ ïðîçîðî òà â³äêðè-
òî, ³ êîæåí áàæàþ÷èé ìîæå äîëó-
÷èòèñÿ äî äèñêóñ³é.Âëàñíå,ï³ä ÷àñ
ïðåçåíòàö³¿ ïðåäñòàâíèêè ÃÎ âè-
ñëîâëþâàëè ñâî¿ çàóâàæåííÿ ùî-
äî âèä³ëåíèõ òà ïðîãíîçîâàíèõ
êîøò³â. Íàéá³ëüøå êèÿí õâèëþ-
þòü ïðîåêòè, ùî ñòîñóþòüñÿ ñî-
ö³àëüíî¿ ñôåðè. Öå ³ íå äèâíî,
àäæå æèòåë³ ñòîëèö³, ïåðø çà âñå,
âèñâ³òëþþòü ïðîáëåìè íå ì³ñòà
â ö³ëîìó, à ñàìå ïèòàííÿ îêðå-
ìèõ ðàéîí³â. Á³ëüø³ñòü ç íèõ ñòî-

ñóâàëèñÿ çàáóäîâè â³ëüíèõ òåðè-
òîð³é, çîêðåìà ñòîëè÷íèõ Îñî-
êîðê³â. «Íà Îñîêîðêàõ â³äáóâàþ-
òüñÿ òîòàëüí³ çàáóäîâè. Æèòëî-
âèé êîìïëåêñ «Çàð³÷íèé» áóê-
âàëüíî âèò³ñíÿº âëàñíèê³â ïðè-
âàòíèõ áóäèíê³â. Ìàëî òîãî ùî
âèñîòêè çàêðèâàþòü ñîíÿ÷íå ñâ³ò-
ëî, ðîáîòè íà ìàéäàí÷èêàõ òðè-
âàþòü áåçïåðåðâíî, íàâ³òü âíî-
÷³. ×åðåç ïîñò³éíèé øóì ñò³íè ó
áóäèíêàõ äðèæàòü»,— á³äêàºòü-
ñÿ ïðåäñòàâíèöÿ ãðîìàäñüêîñò³
Òåòÿíà ×óéêî.

Ìåøêàíö³ ì³êðîðàéîíó ðîçó-
ì³þòü, ùî çóïèíèòè ðîáîòè íå-
ìîæëèâî, ïðîòå ïðîñÿòü, àáè áó-
ä³âåëüíèêè ïðàöþâàëè ó âèçíà-
÷åí³ çàêîíîì ãîäèíè ³ äîòðèìó-
âàëèñÿ òèø³ ó í³÷íèé ÷àñ. Òàêîæ
àêòèâ³ñòè çàóâàæèëè,ùî íîâ³ æèò-
ëîâ³ êâàðòàëè çàãîñòðþþòü ïðîá-
ëåìó ì³ñöü ó äèòñàäî÷êàõ òà øêî-
ëàõ, àäæå ç³ çá³ëüøåííÿì ìîëî-
äèõ ñ³ìåé,ÿê³ êóïóâàòèìóòü êâàð-
òèðè ó âèñîòêàõ, ê³ëüê³ñòü îñâ³ò-
í³õ çàêëàä³â íåäîñòàòíÿ.

Á³ëüø³ñòü ó÷àñíèê³â îáãîâî-
ðåííÿ âèñëîâèëè ïîçèòèâíó òåí-
äåíö³þ ó â³äêðèòîñò³ ïîä³áíèõ
çàõîä³â òà íåîáõ³äíîñò³ ïðîäîâ-
æóâàòè êóðñ íà ïðîçîð³ñòü ùî-
äî âèä³ëåííÿ áþäæåòíèõ êîø-
ò³â. Íà äóìêó ïðåäñòàâíèê³â ãðî-
ìàäñüêîñò³, ìîæëèâî, íå çàéâèì
áóäå ñòâîðåííÿ ïîïåðåäí³õ ñëó-
õàíü ç ïîäàëüøîþ ñòðóêòóðèçà-
ö³ºþ âèíåñåíèõ àêòèâ³ñòàìè ïóíê-
ò³â äëÿ âèð³øåííÿ ³ ðîçðîáëåí-
íÿ ÷³òêî¿ òà çðîçóì³ëî¿ çâ³òíî¿
äîêóìåíòàö³¿ íà ñàéò³ ÊÌÄÀ �

Ñòàâêà íà çá³ëüøåííÿ
� Ó áþäæåò³ ñòîëèö³ íà 2017-é ð³ê çàêëàëè á³ëüøå êîøò³â íà ìåäèöèíó òà îñâ³òó
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Îíîâëåíèé áóëüâàð 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ñòàíå
êîìôîðòíèì 
äëÿ â³äïî÷èíêó

Ïðàö³âíèêè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-

ñòâà ç óòðèìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü

Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ðîçïî÷àëè êàï³-

òàëüíèé ðåìîíò ñêâåðó íà áóëüâàð³ Âåð-

õîâíî¿ Ðàäè.

Çà â³äïîâ³äíèì äîðó÷åííÿì Êè¿â-

ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà,

ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ïëàíóºòüñÿ

çàì³íèòè àñôàëüòîáåòîííå ïîêðèòòÿ,

îáëàøòóâàòè ãàçîíè, âñòàíîâèòè óðíè

òîùî.Êð³ì òîãî,äëÿ êîìôîðòíîãî â³äïî-

÷èíêó ìåøêàíö³â ðàéîíó áóäå âñòàíîâ-

ëåíî 19 ëàâîê.

Çàâåðøèòè ðîáîòè çàïëàíîâàíî äî

10 ãðóäíÿ öüîãî ðîêó.

Ïîíàä 3000 â³÷íîçåëåíèõ
êóù³â ³ äåðåâ ïðèêðàñèëè
âóëèö³ é ïàðêè ì³ñòà

Ïîïðè õîëîäíó ïîðó ðîêó,âèñîêîÿê³ñíè-

ìè ÿëèíàìè, ÿë³âöåì ³ ïñåâäîòñóãàìè

(ð³çíîâèä õâîéíèõ äåðåâ ñ³ìåéñòâà ñîñ-

íîâèõ) ïîïîâíèëèñü ïàðêè Ìàð³¿íñüêèé,

«Â³äðàäíèé», Ïàðòèçàíñüêî¿ Ñëàâè òà

³íø³.

Ïàðê ³ìåí³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà ïðèêðàñè-

ëè ñò³éêèìè äî ìîðîç³â â³÷íîçåëåíèìè

òóÿìè (ð³çíîâèä — áðàáàíò). Öå äóæå

íåâèáàãëèâà ðîñëèíà ñ³ìåéñòâà êèïà-

ðèñîâèõ, ÿêà ìàº ïðåçåíòàáåëüíèé âèä,

ëåãêî ï³ääàºòüñÿ ôîðìóâàííþ ³ ñòðèæ-

ö³, ÷åðåç ùî ç ö³º¿ ðîñëèíè ñòâîðþþòü

àëå¿ òà æèâ³ îãîðîæ³.

Ó Ì³ñüêîìó ñàäó, êð³ì äåðåâ, âèñà-

äèëè 100 ÷àãàðíèê³â êèçèëüíèêà. À â

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ — 62 ëèïè ºâðî-

ïåéñüêî¿: íà âóëèöÿõ Ë³ñê³âñüêèé, Ìè-

ëîñëàâñüê³é, Ðàäóíñüê³é ³ Äàíüêåâè÷à.

Ñâÿòîøèíñüê³ ñêâåðè ì³æ âóëèöÿìè Êðàñ-

íîâà òà Ñåìàøêà, âóëèöÿ Ïðèëóæíà òà

ïðîñïåêò Ïàëëàä³íà ïîïîâíèëèñü 55-

ìà êóùàìè ìàãîí³¿ ïàäóáîëèñòî¿, êàëè-

íè òà áóçêó.

1 ãðóäíÿ íà Ïå÷åðñüêó
â³äêðèþòü Ðåçèäåíö³þ
Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ

1 ãðóäíÿ î 15.00 â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòå

â³äêðèòòÿ Ðåçèäåíö³¿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ

íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî Êèºâî-Ïå-

÷åðñüêîãî çàïîâ³äíèêà. Ïðîãðàìîþ çà-

õîäó ïåðåäáà÷åíî â³äâ³äèíè Êàá³íåòó

Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, ðîçòàøîâàíîãî ó Âå-

ëèê³é Ëàâðñüê³é äçâ³íèö³, òà ìîæëèâ³ñòü

ïîñï³ëêóâàòèñü ç íèì îñîáèñòî.

Ó Ðåçèäåíö³¿ íà â³äâ³äóâà÷³â òàêîæ

÷åêàº: òåìàòè÷íèé ìóçåéíèé ÊÂÅÑÒ;

àëüòàíêà áàæàíü; ó÷àñòü ó íàïèñàíí³

íàéäîâøîãî ëèñòà Ñâÿòîìó Ìèêîëàþ;

çíàéîìñòâî ç óí³êàëüíèìè õóäîæí³ìè

ðîáîòàìè ìèñòêèí³ ç³ Ëüâ³âùèíè Íàòà-

ë³¿ Êóð³é; â³äåîïîäîðîæ ñòåæêàìè Ìè-

êîëàÿ ×óäîòâîðöÿ.

Ðåçèäåíö³ÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ïðà-

öþâàòèìå äî 30 ãðóäíÿ âêëþ÷íî.

Ùîï’ÿòíèö³, ñóáîòè òà íåä³ë³, à òàêîæ

19 ãðóäíÿ ç 12.00 äî 17.30 Ñâÿòèé Ìè-

êîëàé â³òàòèìå ãîñòåé îñîáèñòî.

Ó÷îðà â Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ êèÿíàì ïðåçåíòóâàëè ïðîåêò áþäæåòó íà íàñòóïíèé ð³ê

Ó÷îðà â ìåð³¿ êèÿíàì ïðåçåíòóâàëè ïðîåêò áþ-
äæåòó íà 2017 ð³ê. Äîõîäè ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³ íà-
ñòóïíîãî ðîêó âèçíà÷åíî ó ðîçì³ð³ 36,778 ìëðä
ãðí. Àëå íà ùî ¿õ âèòðàòÿòü— óõâàëÿòü ï³ñëÿ ïóá-
ë³÷íîãî îáãîâîðåííÿ, àáè âðàõóâàòè âñ³ çàóâà-
æåííÿ, ïîñèëèòè íàïðÿìêè, ÿê³ ìåøêàíö³ ââàæà-
þòü íàéâàæëèâ³øèìè. Öå ðîáèòüñÿ äëÿ òîãî, àáè
âèêîíàííÿ ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî äîêóìåíòà
ñòîëèö³ ³ íàäàë³ áóëî ï³ä êîíòðîëåì ãðîìàäÿí. Ãî-
ëîâí³ ïð³îðèòåòè íà íàñòóïíèé ð³ê — îñâ³òà, ìå-
äèöèíà, ñîö³àëüíèé çàõèñò ³ ³íôðàñòðóêòóðà.

Àííà ËÈÑÀ-ÊÓÇÜÌÈ× | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про проведення 08.12.2016 пленарного засідання 
II сесії Київської міської ради VIII скликання

Розпорядження № 1112 від 28 листопада 2016 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра"

їні», частин третьої та четвертої статті 25 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Ки"
ївської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міс"
та Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого нака"
зом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1. Ïðîâåñòè 08 ãðóäíÿ 2016 ðîêó î 10.00 ïëåíàð-

íå çàñ³äàííÿ III ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII ñêëè-

êàííÿ ó çàë³ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (ì. Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê, 36, 4-é ïîâåðõ).

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
2. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñ-

íèòè îðãàí³çàö³éíå òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çà-

áåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïëåíàð-

íîãî çàñ³äàííÿ ²²² ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

VIII ñêëèêàííÿ.

Ç. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ äîâåñòè äî â³äîìà íà-

ñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà, äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè, ãîë³â äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè, êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîç-

ä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

ïðàö³âíèê³â ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 26.02.2010 № 51/3489 «Про продаж земельної ділянки 

на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації 
та обслуговування автомийки з комплексом супутніх послуг 

на вулиці Милославській / вулиці Закревського Миколи 
у Деснянському районі м. Києва» (Є"1245)

Рішення Київської міської ради № 709/709 від 16 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 93, 124, 127, 134"139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний земельний ка"
дастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статей
6 та 16 Закону України «Про оренду землі» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з метою приведення у від"
повідність документів та матеріалів на лот Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

18.04.2013 ¹ 282/9339 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.02.2010

¹ 51/3489 «Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà

çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îí³) äëÿ áóä³âíèöòâà,

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîìèéêè ç êîì-

ïëåêñîì ñóïóòí³õ ïîñëóã íà ïåðåòèí³ 

âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿ òà âóë. Ìèêîëè Çàêðåâñüêî-

ãî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» âèêëþ÷èòè.

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

ðàäè â³ä 26.02.2010 ¹ 51/3489 «Ïðî ïðîäàæ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îí³)

äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ àâòîìèéêè ç êîìïëåêñîì ñóïóòí³õ ïîñëóã íà

âóëèö³ Ìèëîñëàâñüê³é / âóëèö³ Çàêðåâñüêîãî Ìè-

êîëè ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», à ñàìå:

2.1. Ó ïóíêò³ 2 öèôðè òà ñëîâà «1276859,00

ãðí (îäèí ì³ëüéîí äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷

â³ñ³ìñîò ï’ÿòäåñÿò äåâ’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï.)» çà-

ì³íèòè íà öèôðè òà ñëîâà «1044875,00 ãðí (îäèí

ì³ëüéîí ñîðîê ÷îòèðè òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò ñ³ìäåñÿò

ï’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï.)» òà ñëîâà ³ öèôðè «(âèñ-

íîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

24.12.2012 ¹ 8 1/12)» çàì³íèòè íà ñëîâà «íà

ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè».

2.2. Ó ïóíêò³ 3 öèôðè òà ñëîâà «63842,95 ãðí

(ø³ñòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò ñîðîê äâ³ ãðèâí³

95 êîï.)» çàì³íèòè íà ñëîâà òà öèôðè «52243,75

ãðí (ï’ÿòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ äâ³ñò³ ñîðîê òðè ãðèâ-

í³ 75 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 òàêî-

ãî çì³ñòó:

«6. Ó ðàç³, ÿêùî òîðãè ç ïðîäàæó çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè, 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 ïðàâà

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âñòàíîâèòè ó ðîçì³-

ð³ 0,5 (íóëü ö³ëèõ ï’ÿòü äåñÿòèõ) â³äñîòêà ñòàð-

òîâî¿ ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ.

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 ïåðå-

òèí³ âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿ òà âóë. Ìèêîëè Çàêðåâ-

ñüêîãî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, à ó âè-

ïàäêó, âñòàíîâëåíîìó ïóíêòîì 6 öüîãî ð³øåí-

íÿ,— ïðîåêòó äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè.

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 ïåðåòèí³ âóë. Ìèëî-

ñëàâñüêî¿ òà âóë. Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî ó Äåñ-

íÿíñüêîìó 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».

1.5. Ïóíêò 6 ð³øåííÿ âèêëþ÷èòè.

1.6. Ïóíêò 7 â³äïîâ³äíî ââàæàòè ïóíêòîì 11.

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

äè â³ä 26.02.2010 ¹ 51/3489 «Ïðî ïðîäàæ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îí³)

äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ àâòîìèéêè ç êîìïëåêñîì ñóïóòí³õ ïîñëóã íà

âóëèö³ Ìèëîñëàâñüê³é / âóëèö³ Çàêðåâñüêîãî

Ìèêîëè 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 51/3489 «Ïðî ïðîäàæ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³î-

í³) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ àâòîìèéêè ç êîìïëåêñîì ñóïóòí³õ ïî-

ñëóã íà âóëèö³ Ìèëîñëàâñüê³é / âóëèö³ Çàêðåâ-

ñüêîãî Ìèêîëè ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»

äîäàòêîì ¹ 2 çã³äíî ç äîäàòêîì ¹ 2 äî 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

Äîäàòîê ¹ 1

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 16.12.2014 ¹ 709/709

УМОВИ 
продажу земельної ділянки 

на земельних торгах (аукціоні) 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування автомийки з комплексом супутніх послуг 
на перетині вул. Милославської 

та вул. Миколи Закревського 
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 ïåðåòèí³ 

âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿ òà âóë. Ìèêîëè Çàêðåâñüêî-

ãî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ïðè ïîäàëü-

øèõ îñòàòî÷íèõ ðîçðàõóíêàõ çà äîãîâîðîì êó-

ï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàðàõîâóºòü-

ñÿ 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

çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïðèäáàíó çà äîãîâîðîì

êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ñïëà-

÷óâàòè çåìåëüíèé ïîäàòîê ó ðîçì³ðàõ ³ ïî-

ðÿäêó, ïåðåäáà÷åíèõ 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 ìåðåæ

³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè.

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¿ âàð-

òîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-

íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó.

6.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 16.01.2007

¹ 19-235, â³ä 15.12.2009 ¹ 09-14330, ãîëîâ-

íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà

â³ä 08.11.2006 ¹ 6746, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-

åï³äñòàíö³¿ â³ä 29.07.2008 ¹ 5843, Äåðæàâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â

ì. Êèºâ³ â³ä 23.10.2006 ¹ 06-6-25/5591/7, Äåð-

æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 30.07.2008

¹ 05-08/5211.

Київський міський голова
В. Кличко
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¹130 (4900)

3

Äîäàòîê ¹ 2

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 16.12.2014 ¹ 709/709

УМОВИ 
користування земельною ділянкою, право оренди 

якої набуте на земельних торгах (аукціоні) 
для будівництва, експлуатації та обслуговування автомийки 

з комплексом супутніх послуг на перетині вул. Милославської 
та вул. Миколи Закревського у Деснянському районі м. Києва

1. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:62:211:0031) íà ïåðå-

òèí³ âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿ òà âóë. Ìèêîëè Çàêðåâ-

ñüêîãî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ

0,1290 ãà ïåðåäàºòüñÿ ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ

òîðã³â â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 20 ðîê³â äëÿ áó-

ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâ-

òîìèéêè ç êîìïëåêñîì ñóïóòí³õ ïîñëóã.

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-

íîâëåíîþ 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 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³

96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó 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¿ 

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 ìàéíî-

âèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó 

ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 16.01.2007

¹ 19-235, â³ä 15.12.2009 ¹ 09-14330, ãîëîâ-

íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà

â³ä 08.11.2006 ¹ 6746, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-

åï³äñòàíö³¿ â³ä 29.07.2008 ¹ 5843, Äåðæàâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â

ì. Êèºâ³, â³ä 23.10.2006 ¹ 06-6-25/5591/7, Äåð-

æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 30.07.2008

¹ 05-08/5211.

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 № 50/3488 «Про продаж земельної 

ділянки на земельних торгах (аукціоні) для будівництва 
та експлуатації торговельного комплексу на вул. Ірпінській 

у Святошинському районі м. Києва» (Є"1246)
Рішення Київської міської ради № 710/710 від 16 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 93, 124, 127, 134"139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний земельний ка"
дастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статей
6 та 16 Закону України «Про оренду землі» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з метою приведення у від"
повідність документів та матеріалів на лот Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

22.05.2013 ¹ 481/9538 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.02.2010

¹ 50/3488 «Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà

çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îí³) äëÿ áóä³âíèöòâ, òà

åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó íà 

âóë. ²ðï³íñüê³é (á³ëÿ áóä. ¹ 62) ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» âèêëþ÷èòè.

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

ðàäè â³ä 26.02.2010 ¹ 50/3488 «Ïðî ïðîäàæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³î-

í³) äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâåëü-

íîãî êîìïëåêñó íà âóëèö³ ²ðï³íñüê³é ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», à ñàìå:

2.1. Ó ïóíêò³ 2 öèôðè òà ñëîâà «2455251,00

ãðí (äâà ì³ëüéîíè ÷îòèðèñòà ï’ÿòäåñÿò ï’ÿòü òè-

ñÿ÷ äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò îäíà ãðèâíÿ 00 êîï.)» çàì³-

íèòè íà öèôðè òà ñëîâà «2460568,00 ãðí (äâà

ì³ëüéîíè ÷îòèðèñòà ø³ñòäåñÿò òèñÿ÷ ï’ÿòñîò

ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï.)» òà ñëîâà ³ öèô-

ðè «(âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â³ä 24.12.2012 ¹ 82/12)» çàì³íèòè íà

ñëîâà «íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè».

2.2. Ïóíêò 3 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«3. Âñòàíîâèòè êðîê çåìåëüíèõ òîðã³â ïî çå-

ìåëüí³é ä³ëÿíö³ ó ðîçì³ð³ 5 â³äñîòê³â ñòàðòîâî¿

ö³íè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ñòàíîâèòü 123028,40

ãðí (ñòî äâàäöÿòü òðè òèñÿ÷³ äâàäöÿòü â³ñ³ì ãðè-

âåíü 40 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 òàêî-

ãî 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 ïðàâà

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âñòàíîâèòè ó ðîçì³-

ð³ 0,5 (íóëü ö³ëèõ ï’ÿòü äåñÿòèõ) â³äñîòêà ñòàð-

òîâî¿ ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ.

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. ²ð-

ï³íñüê³é (á³ëÿ áóä. ¹ 62) ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà, à ó âèïàäêó, âñòàíîâëåíîìó

ïóíêòîì 6 öüîãî ð³øåííÿ,— ïðîåêòó 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. ²ðï³íñüê³é (á³ëÿ

áóä. ¹ 62) ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 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 50/3488 «Ïðî ïðîäàæ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îí³)

äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâåëüíîãî

êîìïëåêñó íà âóë. ²ðï³íñüê³é ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» âèêëàñòè â ðåäàêö³¿ çã³äíî

ç äîäàòêîì ¹ 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 26.02.2010 ¹ 50/3488 «Ïðî ïðîäàæ çåìåëü-

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

ä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâåëüíîãî êîì-

ïëåêñó íà âóë. ²ðï³íñüê³é ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ 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 ¹ 710/710

УМОВИ 
продажу земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 
для будівництва та експлуатації торговельного комплексу

на вул. Ірпінській (біля буд. № 62) у Святошинському 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. ²ðï³í-

ñüê³é (á³ëÿ áóä. ¹ 62) ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà, ïðè ïîäàëüøèõ îñòàòî÷íèõ ðîçðà-

õóíêàõ çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëü-

íî¿ 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 26.12.2006

¹ 19-11321, â³ä 15.12.2009 ¹ 09-14331, äî÷³ð-

íüîãî ï³äïðèºìñòâà «²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-

íó ì³ñòà Êèºâà» ÀÒ «Êè¿âïðîåêò» â³ä 10.01.2007

¹ 11, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êà-

ðÿ ì. Êèºâà â³ä 26.01.2007 ¹ 425, Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 29.07.2008 ¹ 5844,

Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-

ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä

31.01.2007 ¹ 06-6-25/7/25, â³ä 30.07.2008 ¹ 05-

08/5214.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê ¹ 2

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 16.12.2014 ¹ 710/710

УМОВИ 
користування земельною ділянкою, право оренди якої набуте 

на земельних торгах (аукціоні), для будівництва та експлуатації 
торговельного комплексу на вул. Ірпінській (біля буд. № 62) 

у Святошинському районі м. Києва

1. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:75:191:0065) íà âóë. ²ðï³íñüê³é

(á³ëÿ áóä. ¹ 62) ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
30 ëèñòîïàäà 2016 ð.
¹130 (4900)

4

ì. Êèºâà ïëîùåþ 0,2000 ãà ïåðåäàºòüñÿ ïåðå-

ìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â â äîâãîñòðîêîâó îðåí-

äó íà 20 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ òîð-

ãîâåëüíîãî êîìïëåêñó.

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 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 26.12.2006

¹ 19-11321, â³ä 15.12.2009 ¹ 09-14331, äî÷³ð-

íüîãî ï³äïðèºìñòâà «²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-

íó ì³ñòà Êèºâà» ÀÒ «Êè¿âïðîåêò» â³ä 10.01.2007

¹ 11, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êà-

ðÿ ì. Êèºâà â³ä 26.01.2007 ¹ 425, Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 29.07.2008 ¹ 5844,

Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-

ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä

31.01.2007 ¹ 06-6-25/7/25, â³ä 30.07.2008 

¹ 05-08/5214.

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 № 48/3486 «Про продаж земельної 

ділянки на земельних торгах (аукціонах) 
для будівництва та експлуатації 

адміністративно"офісних будівель 
у складі проекту забудови кварталу 

у провулку Моторному, земельна ділянка 5 
у Голосіївському районі м. Києва» (Є"1247)

Рішення Київської міської ради № 711/711 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 ¹ 271/9328 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.02.2010

¹ 48/3486 «Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà

çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îíàõ) äëÿ áóä³âíèöòâà

òà åêñïëóàòàö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíèõ áóä³-

âåëü ó ñêëàä³ ïðîåêòó çàáóäîâè êâàðòàëó ó ïðîâ.

Ìîòîðíîìó, 5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»

âèêëþ÷èòè.

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

ðàäè â³ä 26.02.2010 ¹ 48/3486 «Ïðî ïðîäàæ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îíàõ)

äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ àäì³í³ñòðàòèâ-

íî-îô³ñíèõ áóä³âåëü ó ñêëàä³ ïðîåêòó çàáóäîâè

êâàðòàëó ó ïðîâóëêó Ìîòîðíîìó, çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà 5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», à ñàìå:

2.1. Ó ïóíêò³ 3 öèôðè òà ñëîâà «2407899,00

ãðí (äâà ì³ëüéîíè ÷îòèðèñòà ñ³ì òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò

äåâ’ÿíîñòî äåâ’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï.)» çàì³íèòè

íà öèôðè òà ñëîâà «2502633,00 ãðí (äâà ì³ëü-

éîíè ï’ÿòñîò äâ³ òèñÿ÷³ ø³ñòñîò òðèäöÿòü òðè

ãðèâí³ 00 êîï.)» òà ñëîâà ³ öèôðè «(âèñíîâîê ïðî

ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 24.12.2012

¹ 83/12)» çàì³íèòè íà ñëîâà «íà ï³äñòàâ³ åêñ-

ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè».

2.2. Ó ïóíêò³ 4 öèôðè òà ñëîâà «120394,95 ãðí

(ñòî äâàäöÿòü òèñÿ÷ òðèñòà äåâ’ÿíîñòî ÷îòèðè

ãðèâí³ 95 êîï.)» çàì³íèòè íà öèôðè òà ñëîâà

«125131,65 ãðí (ñòî äâàäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ ñòî

òðèäöÿòü îäíà ãðèâíÿ 65 êîï.)».

2.3. Ó ïóíêò³ 6 ñëîâà «(çã³äíî ç äîäàòêîì)» çà-

ì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðîþ «çã³äíî ç äîäàòêîì

¹ 1 äî öüîãî ð³øåííÿ».

2.4. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ ïóíêòàìè 7 — 11 òà-

êîãî çì³ñòó:

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

ëÿíêè, çàçíà÷åíî¿ â ïóíêò³ 5 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.

8. Ó ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 7 öüîãî ð³øåííÿ

âèïàäêó:

8.1. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ âñòàíîâè-

òè ó ðîçì³ð³ 8 (âîñüìè) â³äñîòê³â â³ä íîðìàòèâ-

íî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

8.2. Êðîê çåìåëüíèõ òîðã³â ç ïðîäàæó ïðàâà

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âñòàíîâèòè ó ðîçì³ð³

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

ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

8.3. Ïðîäàòè ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â

ïðàâî îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà óìîâàõ êî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, çàòâåðäæå-

íèõ çã³äíî ç äîäàòêîì ¹ 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

9. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

9.1. 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.

9.2. Çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó ïðîåêòó äîãîâî-

ðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ïðîâ.

Ìîòîðíîìó, 5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

à ó âèïàäêó, âñòàíîâëåíîìó ïóíêòîì 7 öüîãî ð³-

øåííÿ,— ïðîåêòó äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè.

10. 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 ó ïðîâ. Ìîòîðíîìó, 5 ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

11. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â áåçïîñå-

ðåäíüî â äåíü ïðîâåäåííÿ òîðã³â óêëàñòè äîãî-

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

ïàäêó, âñòàíîâëåíîìó ïóíêòîì 7 öüîãî ð³øåí-

íÿ,— äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè».

1.5. Ïóíêò 7 ð³øåííÿ âèêëþ÷èòè.

1.6. Ïóíêò 8 â³äïîâ³äíî ââàæàòè ïóíêòîì 12.

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

äè â³ä 26.02.2010 ¹ 48/3486 «Ïðî ïðîäàæ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îí³)

äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ àäì³í³ñòðàòèâ-

íî-îô³ñíèõ áóä³âåëü ó ñêëàä³ ïðîåêòó çàáóäîâè

êâàðòàëó ó ïðîâóëêó Ìîòîðíîìó, çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà 5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» âè-

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

ãî ð³øåííÿ.

4. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 26.02.2010 ¹ 48/3486 «Ïðî ïðîäàæ çåìåëü-

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

ä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñ-

íèõ áóä³âåëü ó ñêëàä³ ïðîåêòó çàáóäîâè êâàðòà-

ëó ó ïðîâóëêó Ìîòîðíîìó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 5 ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó 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 ¹ 711/711

УМОВИ 
продажу земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 

для будівництва та експлуатації адміністративно"офісних будівель 
у складі проекту забудови кварталу у пров. Моторному, 5 

у Голосіївському 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 ó ïðîâ. Ìîòîð-

íîìó, 5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïðè ïî-

äàëüøèõ îñòàòî÷íèõ ðîçðàõóíêàõ çà äîãîâîðîì

êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàðàõîâóº-

òüñÿ 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 21.02.2007

¹ 19-1416/àï, â³ä 15.12.2009 ¹ 09-14329, ãî-

ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèº-

âà â³ä 12.02.2007 ¹ 858, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-

åï³äñòàíö³¿ â³ä 11.08.2008 ¹ 6360, Äåðæàâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-

íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 16.02.2007 

¹ 06-6-25/701/2, â³ä 29.02.2008 ¹ 05-09/1363/1,

â³ä 20.08.2008 ¹ 05-08/5457.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê ¹ 2

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 16.12.2014 ¹ 711/711

УМОВИ 
користування земельною ділянкою, право оренди 

якої набуте на земельних торгах (аукціоні), для будівництва 
та експлуатації адміністративно"офісних будівель у складі проекту 

забудови кварталу у пров. Моторному, 5 
у Голосіївському районі м. Києва

1. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:82:414:081) ó ïðîâ. Ìîòîð-

íîìó, 5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ

0,1842 ãà ïåðåäàºòüñÿ ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ

òîðã³â â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 20 ðîê³â äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñ-

íèõ áóä³âåëü ó ñêëàä³ ïðîåêòó çàáóäîâè êâàðòàëó.

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 âñòàíîâ-

ëåíîþ 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
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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 21.02.2007

¹ 19-1416/àï, â³ä 15.12.2009 ¹ 09-14329, ãî-

ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-

ºâà â³ä 12.02.2007 ¹ 858, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-

åï³äñòàíö³¿ â³ä 11.08.2008 ¹ 6360, Äåðæàâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-

íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 16.02.2007 ¹ 06-

6-25/701/2, â³ä 29.02.2008 ¹ 05-09/1363/1, â³ä

20.08.2008 ¹ 05-08/5457.

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 надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «Міжнародний 

автомобільний холдинг «Атлант"М» на Дніпровській 
набережній, 16 у Дарницькому районі м. Києва 

для реконструкції, експлуатації та обслуговування 
торговельного комплексу зі станцією 

технічного обслуговування
Рішення Київської міської ради № 648/648 від 10 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Міжнародний автомобільний холдинг «Атлант"
М» на Дніпровській набережній, 16 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, враховуючи звернен"
ня (згоду) товариства з обмеженою відповідальністю, фірми «Автохаус Київ, ГМБХ» від 21.03.2012 № 276, ке"
руючись статтями 9, 79"1, 123, 124 Земельного кодексу України, статтями 50, 56 Закону України «Про земле"
устрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе"
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс"
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ì³æ-

íàðîäíèé àâòîìîá³ëüíèé õîëäèíã «Àòëàíò-Ì»

íà Äí³ïðîâñüê³é íàáåðåæí³é, 16 ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,14 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â äîâãîñòðî-

êîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî êîì-

ïëåêñó ç³ ñòàíö³ºþ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ)

(Ê-21020).

2. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷íî¿

äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 3,54 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:90:009:0012) ó 11-ìó ì³êðî-

ðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè Äàðíèöüêî-

ãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ òî-

âàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, ô³ðìè

«Àâòîõàóñ Êè¿â, ÃÌÁÕ» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíîãî â êíè-

ç³ çàïèñ³â ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â îðåíäè çåìë³ â³ä

13.01.2003 çà ¹ 63-6-00037, ç óðàõóâàííÿì

ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ 
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ 

ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Ярославів Вал, 34 
у Шевченківському районі 
м. Києва для експлуатації 

та обслуговування будівель 
дипломатичного призначення

Рішення Київської міської ради № 659/659 від 10 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ

ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Ярославів Вал, 34 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись
статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону Укра"
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко"
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «КИЇВХІМПОСТАЧ» на перетині 

просп. Московського та просп. Героїв Сталінграда 
в Оболонському районі м. Києва для будівництва, 

обслуговування та експлуатації об’єктів 
інженерно"транспортної, енергетичної 

інфраструктури (трансформаторна підстанція) 
та дорожнього господарства 

(крім об’єктів дорожнього сервісу)
Рішення Київської міської ради № 697/697 від 10 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВХІМПОСТАЧ» на перетині просп. Москов"
ського та просп. Героїв Сталінграда в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись стаття"
ми 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак"
тів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ

«ÊÈ¯ÂÕ²ÌÏÎÑÒÀ×» íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ìîñêîâ-

ñüêîãî òà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà â Îáîëîí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

0,25 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â äîâ-

ãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà,

îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêò³â ³íæå-

íåðíî-òðàíñïîðòíî¿, åíåðãåòè÷íî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè (òðàíñôîðìàòîðíà ï³äñòàíö³ÿ) òà äîðîæíüî-

ãî ãîñïîäàðñòâà (êð³ì îá’ºêò³â äîðîæíüîãî ñåð-

â³ñó) çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³-

øåííÿ) (¹ Ê-23172).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про розірвання договору оренди земельної 
ділянки, укладеного між Київською міською 

радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю «МАГ"К» від 11.10.2007 № 75"6"00361 

на підставі рішення Київської міської ради 
від 26.06.2007 № 963/1624

Рішення Київської міської ради № 724/724 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 11.10.2007 № 75"6"
00361 та тим, що товариством з обмеженою відповідальністю «МАГ"К» 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 Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 11.10.2007 ¹ 75-6-00361 ïëîùåþ 0,20

ãà, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà

òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«ÌÀÃ-Ê» íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 26.06.2007 ¹ 963/1624 «Ïðî ïåðåäà-

÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«ÌÀÃ-Ê» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà,

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êàôå ç çîíîþ

â³äïî÷èíêó ó 89-ìó êâàðòàë³ Ñâÿòîøèíñüêîãî

ë³ñíèöòâà Ñâÿòîøèíñüêîãî ë³ñîïàðêîâîãî ãîñ-

ïîäàðñòâà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-

íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîð-

ìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñ-

òèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

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

÷èâøè äî ðîçïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù ïî çåìëåêî-

ðèñòóâàííÿõ Ñâÿòîøèíñüêîãî ë³ñîïàðêîâîãî ãîñ-

ïîäàðñòâà (òàáëèöÿ 15) çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,20 ãà ó 89-ìó êâàðòàë³ Ñâÿòîøèíñüêîãî

ë³ñíèöòâà Ñâÿòîøèíñüêîãî ë³ñîïàðêîâîãî ãîñ-

ïîäàðñòâà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 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 0,20 ãà ó 89-ìó êâàðòàë³ Ñâÿ-

òîøèíñüêîãî ë³ñíèöòâà Ñâÿòîøèíñüêîãî ë³ñî-

ïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

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

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀ

ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂ» íà âóë. ßðîñëàâ³â Âàë, 34 ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,17 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿

âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü äèïëîìàòè÷-

íîãî ïðèçíà÷åííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-

äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-23115).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»
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11.10.2007 ¹ 75-6-00361, óêëàäåíîãî ì³æ Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÌÀÊ-Ê».

4.2. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÌÀÊ-Ê» 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 внесення змін до рішення Київської міської 
ради від 13.11.2013 № 518/10006

Рішення Київської міської ради № 864/864 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядуван"

ня в Україні», «Про столицю України — місто"герой Київ», враховуючи постанову Кабінету Міністрів Укра"
їни від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», з метою реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025
року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

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

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

âèçíà÷èòè òåðèòîð³¿ äëÿ ðîçðîáêè äåòàëüíèõ

ïëàí³â òåðèòîð³é, ÿê³ íå ââ³éøëè äî ïåðåë³êó ì³ñ-

òîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ ðîçðîáëåííÿ (îíîâ-

ëåííÿ) ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2013 — 2016 ðð., çàòâåð-

äæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

13.11.2013 ¹ 518/10006.

2. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà äî Ïðîãðàìè ñòâî-

ðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿

ó ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹ 518/10006, âè-

êëàâøè ïîçèö³¿ 21, 42 òà 70 ó òàê³é ðåäàêö³¿:

76 ДПТ в межах провулку Михайла Реута, вулиці Лаврської, бульвару
Дружби Народів, вулиці Старонаводницької***

1.1.003 1.3.020 46

77 ДПТ в межах вулиць Михайла Кравчука, Ревуцького, Здолбунівської та
Харківського шосе***

6.1.001 22

78 ДПТ в межах Броварського проспекту, залізничної колії та вулиці
Степана Сагайдака**

5.1.006 227

79 ДПТ в межах Повітрофлотського проспекту, вулиць Михайла Мишина,
Молодогвардійської***

2.1.002 13

80 ДПТ вздовж вулиці Академіка Заболотного*** 2.3.042 2.3.044 127

81 ДПТ району Теремки III** 2.1.016 373

82 ДПТ району Михайлівської Борщагівки** 3.1.014 3.2.022 253

83 ДПТ масиву Воскресенський в межах проспекту Генерала Ватутіна,
бульвару Перова, вулиці Стальського Сулеймана, Петра Вершигори**

5.1.010 5.3.028 142

84 ДПТ вулиці Юрія Кондратюка*** 4.1.015 30

85 ДПТ в межах вулиць Жилянської, Короленківської, Фізкультури та
залізничної колії***

1.1.007 1.1.008 32

86 ДПТ селища Биківня*** 5.1.011 5.3.030 410

87 ДПТ вздовж вулиць Озерної та Північної*** 4.1.003 4.1.004 4.1.015 184

88 ДПТ в районі вулиці Академіка Заболотного та вулиці
Червонопрапорної***

2.1.024 2.3.044 223

89 ДПТ Татарка та Лук'янівка** 1.1.011 1.1.012 1.1.014 271

90 ДПТ в межах вулиць НабережноDЖилянської, Фізкультури,
Короленківської, Казимира Малевича, Байкової та залізничної колії**

1.1.008 1.1.009 54

91 ДПТ в межах вулиці Михайла Грушевського, провулку Кріпосного,
Кловського узвозу, вулиці Московської***

1.1.003 46

21 ДПТ масиву Воскресенський в межах проспекту Генерала Ватутіна, вулиць
Братиславської, Стальського Сулеймана, бульвару Перова***

5.1.010 139

42 ДПТ в межах вулиць Васильківської, Трутенка Онуфрія, Академіка Вільямса,
Маршала Якубовського, проспекту Академіка Глушкова***

2.1.012 229

70 ДПТ, прилеглої до вулиці Фрунзе, між провулком Шишкінським, вулицями
Нахімова, Нижньоюрківською та Юрківською***

1.1.012 108

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

ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

3. Äîïîâíèòè äîäàòîê ïîçèö³ÿìè òàêîãî çì³ñòó

Про розірвання договору оренди земельної ділянки, 
укладеного між Київською міською радою 
та міжгосподарською асоціацією «Аркор» 

від 17.02.2010 № 91"6"00883 на підставі рішення 
Київської міської ради від 02.04.2009 № 206/1262

Рішення Київської міської ради № 718/718 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», пунктами 8.4, 11.4 договору оренди земельної ділянки від
17.02.2010 № 91"6"00883 та тим, що міжгосподарською асоціацією «Аркор» 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 численні звернення громадськості, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 17.02.2010 ¹ 91-6-00883 çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 0,04 ãà, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ

ðàäîþ òà ì³æãîñïîäàðñüêîþ àñîö³àö³ºþ «Àð-

êîð» íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 02.04.2009 ¹ 206/1262 «Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ì³æãîñïîäàðñüê³é àñîö³àö³¿ «Àðêîð»

äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îô³ñíî-æèòëî-

âîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíèìè òîðãîâåëüíèìè

ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë.

Ñàêñàãàíñüêîãî, 111 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà».

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

ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-

òðàö³¿):

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

òðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

17.02.2010 ¹ 91-6-00883, óêëàäåíîãî ì³æ Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ì³æãîñïîäàðñüêîþ

àñîö³àö³ºþ «Àðêîð».

2.2. Ïðî³íôîðìóâàòè ì³æãîñïîäàðñüêó àñî-

ö³àö³þ «Àðêîð» ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянину Кулику Валерію Семеновичу 
земельної ділянки для реконструкції майнового комплексу 

(споруди) під заклад, призначений для проведення відпочинку,
спорту, з адміністративними приміщеннями 

на вул. Ямській, 50, літ. А у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 768/768 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де"
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», врахо"
вуючи рішення Київської міської ради від 23.10.2013 № 316/9804 «Про надання дозволу на розроблення про"
екту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кулику Валерію Семеновичу на вул. Ям"
ській, 50, літ. А у Голосіївському районі м. Києва для реконструкції майнового комплексу (споруди) під за"
клад, призначений для проведення відпочинку, спорту, з апартаментами та адміністративними приміщення"
ми» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êóëè-

êó Âàëåð³þ Ñåìåíîâè÷ó äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ìàé-

íîâîãî êîìïëåêñó (ñïîðóäè) ï³ä çàêëàä, ïðè-

çíà÷åíèé äëÿ ïðîâåäåííÿ â³äïî÷èíêó, ñïîðòó, ç

àäì³í³ñòðàòèâíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà âóë. ßì-

ñüê³é, 50, ë³ò. À ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ ¹ 01006-000157548-

014 â³ä 21.11.2014, ñïðàâà Ä-6974).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êóëèêó Âàëåð³þ Ñå-

ìåíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî

ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1165 ãà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:79:034:0026) äëÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó (ñïîðóäè) ï³ä çà-

êëàä, ïðèçíà÷åíèé äëÿ ïðîâåäåííÿ â³äïî÷èíêó,

ñïîðòó, ç àäì³í³ñòðàòèâíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà

âóë. ßìñüê³é, 50, ë³ò. À ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïå-

ðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî

(äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íåæèòëîâîãî áóäèíêó

â³ä 17.12.2008 ¹ 7383, àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³

â³ä 17.12.2008).

3. Ãðîìàäÿíèíó Êóëèêó Âàëåð³þ Ñåìåíîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

14.06.2012 ¹ 7817/0/18-3/19-12 òà Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

18.06.2014 ¹ 19-26-0.3-3070/2-14.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-

÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-

ðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці Савицькій 
Галині Олексіївні для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Пржевальського, 20"б у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 835/835 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен"

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас"
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñàâèöüê³é Ãàëèí³ Îëåê-

ñ³¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8 000 000 000:72:392:0043) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ïðæåâàëüñüêîãî, 20-á ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

Ï-9061).

2. Ãðîìàäÿíö³ Ñàâèöüê³é Ãàëèí³ Îëåêñ³¿âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

1. Óòâîðèòè êîì³òåò ç â³äáîðó êîíñóëüòàíòà

äëÿ ðîçðîáëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè ï³äâè-

ùåííÿ êðåäèòîñïðîìîæíîñò³ ì³ñòà Êèºâà òà çà-

òâåðäèòè éîãî ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî êîì³òåò ç â³ä-

áîðó êîíñóëüòàíòà äëÿ ðîçðîáëåííÿ òà ðåàë³-

çàö³¿ Ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ êðåäèòîñïðîìîæ-

íîñò³ ì³ñòà Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óïîâíîâàæèòè Ïðèíàäó Ñâ³òëàíó ²ãîð³âíó

— äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñ-

òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

íà ï³äïèñàííÿ Äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ãðàíòó òà

Äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ êîíñóëüòàö³éíèõ ïîñëóã

äëÿ ðîçðîáëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè ï³äâè-

ùåííÿ êðåäèòîñïðîìîæíîñò³ ì³ñòà Êèºâà.

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

Про організацію розроблення та реалізації 
Програми підвищення кредитоспроможності міста Києва

Розпорядження № 1118 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про пуб&

лічні закупівлі», Договору між Урядом України та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку про спів&
робітництво та діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні, ратифікованого Законом України «Про
ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співро&
бітництво та діяльність Постійного представництва ЄБРР в Україні», рішення Комітету ЄБРР з питань техніч&
ної співпраці від 13 січня 2016 року про затвердження Програми підвищення кредитоспроможності міста Ки&
єва та з метою підвищення кредитоспроможності міста Києва:

Про зміни у складі 
комісії з ліквідації комунального 

підприємства виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «Київське 

муніципальне медичне агентство»
Розпорядження № 1137 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради
від 02 грудня 2010 року № 258/5070 «Про ліквідацію комунального підприємства виконавчого органу Київ&
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське муніципальне медичне агентство»
та у зв’язку з кадровими змінами:

Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ë³êâ³äàö³¿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ìóí³öèïàëüíå ìåäè÷íå

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

10.11.2016 ð. ¹ 1118

СКЛАД 
комітету з відбору консультанта для розроблення та реалізації 

Програми підвищення кредитоспроможності міста Києва

Ðåçí³êîâ Îëåêñ³é Þð³éîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³òåòó ç â³äáîðó

Áîíäàðåíêî Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ êåð³âíèê àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³òåòó ç â³äáîðó

Ïðèíàäà Ñâ³òëàíà ²ãîð³âíà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð êîì³òåòó

ç â³äáîðó

Ïðîêîïåíêî Îëåêñàíäð Âëàäëåíîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â —

íà÷àëüíèê Áþäæåòíîãî óïðàâë³ííÿ Äåïàðòàìåíòó

ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Ãóäçü Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

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

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

Êîëòèê Îêñàíà Òàðàñ³âíà Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî

êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ðîçóìíà-Äçÿâóí Îêñàíà Áîãäàí³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè

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

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

ñèñòåìàòèçàö³¿ ïðàâîâèõ àêò³â þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ

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

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

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

10.11.2016 ð. ¹ 1118

ПОЛОЖЕННЯ 
про комітет з відбору консультанта для розроблення та реалізації 

Програми підвищення кредитоспроможності міста Києва
². Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ

1.1. Öå Ïîëîæåííÿ ïðî êîì³òåò ç â³äáîðó êîíñóëüòàíòà äëÿ ðîçðîáëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðà-

ìè ï³äâèùåííÿ êðåäèòîñïðîìîæíîñò³ ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — Êîì³òåò ç â³äáîðó) ðîçðîáëåíî ç ìåòîþ

ïðîâåäåííÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) â³äáîðó êîíñóëüòàíòà äëÿ ðîçðîáëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ êðåäèòîñïðîìîæ-

íîñò³ ì³ñòà Êèºâà, ùî ô³íàíñóºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â ãðàíòó ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóê-

ö³¿ òà ðîçâèòêó.

1.2. Ïîëîæåííÿ âèçíà÷àº ïîðÿäîê ñòâîðåííÿ, çàãàëüí³ îðãàí³çàö³éí³ òà ïðîöåäóðí³ çàñàäè ä³-

ÿëüíîñò³ Êîì³òåòó ç â³äáîðó â ðàìêàõ Ïðîãðàìè, à òàêîæ ïðàâà, îáîâ’ÿçêè òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ¿¿

÷ëåí³â.

1.3. Êîì³òåò ç â³äáîðó ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Ïðèíöèïàìè ³ ïðàâèëàìè çàêóï³âåëü òîâà-

ð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó, çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, à

òàêîæ öèì Ïîëîæåííÿì.

II. Çàñàäè ä³ÿëüíîñò³ Êîì³òåòó

2.1. Ñêëàä Êîì³òåòó ç â³äáîðó, çì³íè äî ñêëàäó òà Ïîëîæåííÿ ïðî íüîãî çàòâåðäæóþòüñÿ ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿).

Äî ñêëàäó Êîì³òåòó ç â³äáîðó âõîäÿòü: ãîëîâà, çàñòóïíèê ãîëîâè, ñåêðåòàð òà ÷ëåíè Êîì³òåòó ç

â³äáîðó.

Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ãîëîâè Êîì³òåòó ç â³äáîðó éîãî ôóíêö³¿ òà îáîâ’ÿçêè âèêîíóº çàñòóïíèê ãîëî-

âè Êîì³òåòó ç â³äáîðó.

Çà â³äñóòíîñò³ ñåêðåòàðÿ Êîì³òåòó ç â³äáîðó éîãî îáîâ’ÿçêè âèêîíóº ³íøèé ÷ëåí Êîì³òåòó ç â³ä-

áîðó, âèçíà÷åíèé éîãî ãîëîâîþ.

2.2. Êîì³òåò ç â³äáîðó â³äïîâ³äàº çà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ â³äáîðó êîíñóëüòàíòà äëÿ ðîç-

ðîáëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ êðåäèòîñïðîìîæíîñò³ ì³ñòà Êèºâà.

Ó ïðîöåñ³ ðîáîòè Êîì³òåò ç â³äáîðó çàáåçïå÷óº ðåàë³çàö³þ òàêèõ ôóíêö³é:

ïëàíóâàííÿ òà ïðîâåäåííÿ â³äáîðó êîíñóëüòàíòà â³äïîâ³äíî äî Ïðèíöèï³â ³ ïðàâèë çàêóï³âåëü

òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó;

ðîçãëÿä òà çàòâåðäæåííÿ äîêóìåíò³â, ïîòð³áíèõ äëÿ ïðîâåäåííÿ â³äáîðó êîíñóëüòàíòà äëÿ ðîç-

ðîáëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ êðåäèòîñïðîìîæíîñò³ ì³ñòà Êèºâà, çîêðåìà òåõ-

í³÷íèõ çàâäàíü íà íàäàííÿ êîíñóëüòàö³éíèõ ïîñëóã äëÿ â³äáîðó êîíñóëüòàíòà çà ôîðìîþ, ïðèé-

íÿòíîþ äëÿ ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó;

âèçíà÷åííÿ ñòðîê³â ïîäàííÿ ³ ðîçêðèòòÿ ïðîïîçèö³é êîíñóëüòàíò³â; îðãàí³çàö³ÿ ðîçêðèòòÿ,

ðîçãëÿäó òà îö³íêè ïðîïîçèö³é êîíñóëüòàíò³â; âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàò³â â³äáîðó êîíñóëüòàíòà

íà íàäàííÿ ïîñëóã; îðãàí³çàö³ÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîð³â ùîäî ïðîåêòó äîãîâîðó ç êîíñóëü-

òàíòîì;

çä³éñíåííÿ ³íøèõ ôóíêö³é, ïîòð³áíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïîêëàäåíèõ íà Êîì³òåò ç â³äáîðó çàâäàíü.

2.3. Ãîëîâà Êîì³òåòó ç â³äáîðó: îðãàí³çîâóº ðîáîòó Êîì³òåòó ç â³äáîðó;

ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî ïðîâåäåííÿ çàñ³äàíü Êîì³òåòó ç â³äáîðó; âèçíà÷àº äàòó ³ ì³ñöå ïðîâå-

äåííÿ çàñ³äàíü Êîì³òåòó ç â³äáîðó; ïðîïîíóº ïîðÿäîê äåííèé çàñ³äàíü Êîì³òåòó ç â³äáîðó; âåäå

çàñ³äàííÿ Êîì³òåòó ç â³äáîðó; âèçíà÷àº ôóíêö³¿ ÷ëåí³â Êîì³òåòó ç â³äáîðó;

çä³éñíþº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî Ïðèíöèï³â ³ ïðàâèë çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò òà ïî-

ñëóã ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó òà çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

2.4. Ñåêðåòàð Êîì³òåòó ç â³äáîðó çàáåçïå÷óº:

âåäåííÿ òà îôîðìëåííÿ ïðîòîêîë³â çàñ³äàíü Êîì³òåòó ç â³äáîðó; îïåðàòèâíå ³íôîðìóâàííÿ

÷ëåí³â Êîì³òåòó ç â³äáîðó ñòîñîâíî îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü éîãî ä³ÿëüíîñò³;

çáåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç â³äáîðîì êîíñóëüòàíòà â ðàìêàõ Ïðîãðàìè ïîêðàùåííÿ

êðåäèòîñïðîìîæíîñò³ ì³ñòà Êèºâà, äîòðèìàííÿ âèìîã íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ òà ³íøèõ àêò³â ç ïè-

òàíü ä³ëîâîäñòâà ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç äîêóìåíòàìè;

çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè Êîì³òåòó ç â³äáîðó âèêîíàííÿ ³íøî¿ îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè ùîäî ïðîâå-

äåííÿ â³äáîðó çà Ïðîãðàìîþ ïîêðàùåííÿ êðåäèòîñïðîìîæíîñò³ ì³ñòà Êèºâà.

âèêîíàííÿ ³íøèõ ôóíêö³é â³äïîâ³äíî äî Ïðèíöèï³â ³ ïðàâèë çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã

ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó òà çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

2.5. ×ëåíè Êîì³òåòó ç â³äáîðó çîáîâ’ÿçàí³: áðàòè ó÷àñòü ó âñ³õ éîãî çàñ³äàííÿõ îñîáèñòî;

îðãàí³çîâóâàòè òà ïðîâîäèòè â³äá³ð êîíñóëüòàíò³â äëÿ ðîçðîáëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè ï³ä-

âèùåííÿ êðåäèòîñïðîìîæíîñò³ ì³ñòà Êèºâà;

çàáåçïå÷óâàòè ð³âí³ óìîâè äëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â, îá’ºêòèâíèé âèá³ð ïåðåìîæöÿ;

äîòðèìóâàòèñÿ íîðì Ïðèíöèï³â ³ ïðàâèë çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã ªâðîïåéñüêîãî

áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó, çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà öüîãî Ïîëîæåííÿ;

çä³éñíþâàòè ³íø³ ä³¿, ïåðåäáà÷åí³ Ïðèíöèïàìè ³ ïðàâèëàìè çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã

ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó òà çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.6. ×ëåíè Êîì³òåòó ç â³äáîðó ìàþòü ïðàâî:

çâåðòàòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó äëÿ îòðèìàííÿ ïî-

òð³áíèõ ðîç’ÿñíåíü ùîäî ïðîâåäåííÿ â³äáîðó êîíñóëüòàíòà äëÿ ðîçðîáëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ Ïðî-

ãðàìè ï³äâèùåííÿ êðåäèòîñïðîìîæíîñò³ ì³ñòà Êèºâà;

îäåðæóâàòè ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ â³ä ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ïðîâåäåííÿ â³äáîðó êîíñóëüòàíòà

äëÿ ðîçðîáëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ êðåäèòîñïðîìîæíîñò³ ì³ñòà Êèºâà.

2.7. Ôîðìîþ ðîáîòè Êîì³òåòó ç â³äáîðó º çàñ³äàííÿ.

Çàñ³äàííÿ Êîì³òåòó ç â³äáîðó ñêëèêàº ãîëîâà Êîì³òåòó ç â³äáîðó â ì³ðó ïîòðåáè.

Ïåðåë³ê ïèòàíü, ùî ï³äëÿãàþòü ðîçãëÿäó íà çàñ³äàíí³ Êîì³òåòó ç â³äáîðó, òà ïîðÿäîê äåííèé äî-

âîäÿòüñÿ äî â³äîìà ÷ëåí³â Êîì³òåòó ç â³äáîðó äî ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ.

2.8. Ð³øåííÿ Êîì³òåòó ç â³äáîðó ïðèéìàþòüñÿ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ó ïðèñóòíîñò³ íå ìåíøå äâîõ

òðåòèí ÷ëåí³â Êîì³òåòó ç â³äáîðó íà çàñàäàõ êîëåã³àëüíîñò³, â³äñóòíîñò³ êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â òà íå-

óïåðåäæåíîñò³.

Ó ðàç³ ð³âíîãî ðîçïîä³ëó ãîëîñ³â ãîëîñ ãîëîâè Êîì³òåòó ç â³äáîðó º âèð³øàëüíèì.

Ó ðàç³ â³äìîâè ÷ëåíà êîì³òåòó ï³äïèñàòè ïðîòîêîë ïðî öå çàçíà÷àºòüñÿ ó ïðîòîêîë³ ç îá´ðóíòó-

âàííÿì ïðè÷èí â³äìîâè.

2.9. Ð³øåííÿ Êîì³òåòó ç â³äáîðó îôîðìëþºòüñÿ ó âèãëÿä³ ïðîòîêîëó, ÿêèé ï³äïèñóºòüñÿ âñ³ìà

÷ëåíàìè Êîì³òåòó ç â³äáîðó, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó çàñ³äàíí³.

Керівник апарату В. Бондаренко
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àãåíòñòâî», çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 16 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó ¹ 2130, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é

ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

16.11.2011 ð. ¹ 2130

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

15.11.2016 ð. ¹ 1137)

Склад
комісії з ліквідації комунального підприємства виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

«Київське муніципальне медичне агентство»
Ãîëóáåíêî Ìàêñèì Ïàâëîâè÷ äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

"Êè¿âñüêå ìóí³öèïàëüíå ìåäè÷íå àãåíòñòâî", ãîëîâà êîì³ñ³¿

Òèùåíêî ²ðèíà Ãðèãîð³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñïåö³àëüíîãî ôîíäó Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè

çäîðîâ'ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

Âî³íîâà Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ç åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ïñèõîíåâðîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 2

Ìóæåâñüêà Îëåíà ²âàí³âíà çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ç åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî êë³í³÷íîãî åíäîêðèíîëîã³÷íîãî öåíòðó

Òóðê³íîâà Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà ãîëîâíèé áóõãàëòåð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî êë³í³÷íîãî

åíäîêðèíîëîã³÷íîãî öåíòðó

Êàðïåíêî ²ðèíà Â³êòîð³âíà þðèñêîíñóëüò Ì³ñüêîãî íàóêîâîãî ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî

öåíòðó ìåäè÷íî¿ ñòàòèñòèêè

Керівник апарату В. Бондаренко

Âíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çà-

ö³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äèòÿ÷îãî ñàíàòîðíî-êó-

ðîðòíîãî ìåäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ øëÿõîì çëèò-

òÿ ç äèòÿ÷èì ñïåö³àë³çîâàíèì ñàíàòîð³ºì «Ï³î-

íåð» Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äèòÿ÷îãî ñàíàòîðíî-

êóðîðòíîãî ìåäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ, çàòâåðäæå-

íîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31 ëèïíÿ 2013 ðîêó ¹ 1299

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ¹

2309), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàº-

òüñÿ.

Голова В. Кличко

Про зміни у складі комісії з реорганізації Київського міського
дитячого санаторно&курортного медичного об’єднання шляхом

злиття з дитячим спеціалізованим санаторієм «Піонер» 
Київського міського дитячого санаторно&курортного медичного

об’єднання
Розпорядження № 1139 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від
22 травня 2013 року 332/9389 «Про територіальне медичне об’єднання «САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ» у місті
Києві», у зв’язку з кадровими змінами:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà

ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ ³ êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» çîâí³øí³ âîäîïðîâ³äí³

ìåðåæ³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «ÓÊÐÁÓÄ ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ» çã³äíî ç äîäàò-

êîì ó ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî

ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíî-

ìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââî-

äîêàíàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, â³ä 20 ëèñ-

òîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëî-

ä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëà-

äåíîþ ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ çîâ-

í³øí³õ âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх водопровідних

мереж товариства з обмеженою відповідальністю 
«УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Розпорядження № 1143 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря&

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван&
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (лист від 18 квітня 2016 року № 0534), протокол загальних зборів
учасників товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБУД ДЕВЕЛОІІМЕНТ» від 29 вересня 2015 року № 34,
з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, у межах функцій органу місце&
вого самоврядування:

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

31.07.2013 ð. ¹ 1299

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

15.11.2016 ð. ¹ 1139)

Склад комісії 
з реорганізації Київською міського дитячого санаторно&курортного 

медичного об’єднання шляхом злиття з дитячим спеціалізованим 
санаторієм «Піонер» Київського міського дитячого санаторно&курортного

медичного об’єднання

Îçåðÿíñüêà ²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà çàñòóïíèê äèðåêòîðà òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî

îá'ºäíàííÿ "ÑÀÍÀÒÎÐÍÎÃÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß" ó ì³ñò³

Êèºâ³, ãîëîâà êîì³ñ³¿,

Ñòàñ³â Òåòÿíà Áîðèñ³âíà çàâ³äóþ÷à â³ää³ëåííÿì ñàíàòîðíîãî ë³êóâàííÿ

òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá'ºäíàííÿ

"ÑÀÍÀÒÎÐÍÎÃÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß" ó ì³ñò³ Êèºâ³, çàñòóïíèê

ãîëîâè êîì³ñ³¿,

Êâ³òêî Îëüãà Ñåìåí³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó êàäð³â òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî

îá'ºäíàííÿ "ÑÀÍÀÒÎÐÍÎÃÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß" ó ì³ñò³

Êèºâ³,

Ñòàðæèíñüêà Ìàðèíà Ìèêîëà¿âíà çàñòóïíèê ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà òåðèòîð³àëüíîãî

ìåäè÷íîãî îá'ºäíàííÿ "ÑÀÍÀÒÎÐÍÎÃÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß"

ó ì³ñò³ Êèºâ³,

Òèìîøåíêî Àíòîí³íà Âîëîäèìèð³âíà çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü

òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá'ºäíàííÿ

"ÑÀÍÀÒÎÐÍÎÃÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß" ó ì³ñò³ Êèºâ³.

Керівник апарату В. Бондаренко

Назва мережі та адреса розташування Діаметр
труб, мм

Довжина,
м

Матеріал
труб

Рік
побудови

Ринкова вартість
об'єкта передачі,

грн (без ГІДВ)

Вулична водопровідна мережа на вул.
Антоновича (санація) від В1%1 реконструкція
(вул. Володимиро%Либідська) до В1 %14
реконструкція (вул. Ковпака)

500 718,5 ПЕ100 SDR17 2015 6728403,21 

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

15.11.2016 ð. ¹ 1143

Зовнішні водопровідні мережі, 
що приймаються безоплатно від товариства з обмеженою відповідальністю

«УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та передаються у володіння і користування 

публічному акціонерному товариству «Акціонерна компанія 
«Київводоканал»

Керівник апарату В. Бондаренко

1. Ñõâàëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê»,

ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ñõâàëèòè Ïðîãíîç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà

2018-2019 ðîêè, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Ñõâàëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè «Ïðî Ïðîãðàìó åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëü-

íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê», ùî äî-

äàºòüñÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â ³ Äåïàðòàìåíòó åêî-

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

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

àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàòè çàçíà÷åí³ ïðîåêòè ð³øåíü

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ðîçãëÿä òà çàòâåð-

äæåííÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Голова В. Кличко

Про схвалення проектів рішень Київської міської ради 
«Про бюджет міста Києва на 2017 рік», «Про Програму 

економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік» 
та прогнозу бюджету міста Києва на 2018&2019 роки

Розпорядження № 1119 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 21, 76 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве самовря&

дування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ ÍÀ-

Â×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÌÀËÅÍÜÊÀ ªÂÐÎÏÀ»

(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 39671043, ì³ñöåçíà-

õîäæåííÿ: 03040, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ìèõàéëà

Ñòåëüìàõà, áóäèíîê 7/2) ë³öåíç³þ íà ïðàâî

ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äî-

øê³ëüíî¿ îñâ³òè (ðîçâèòîê ä³òåé äîøê³ëüíîãî

â³êó).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Голова В. Кличко

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАЛЕНЬКА ЄВРОПА» 

ліцензії на право провадження освітньої діяльності 
у сфері дошкільної освіти

Розпорядження № 1133 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов про&

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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
30 ëèñòîïàäà 2016 ð.

¹130(4900)

9

№
п/п

Назва основних засобів Кількість, шт Ціна за одиницю,
грн

Сума, грн

1 2 3 4 5

КП УЗН Голосіївського району м. Києва

І Бірючина звичайна 300 95,00 28500,00

2 Клен гостролистий 60 2500,00 150000,00

3 Липа європейська 60 2400,00 144000,00

4 Робінія псевдоакація ф. куляста 40 2800,00 112000,00

5 Платан кленолистий 40 2400,00 96000,00

6 Гінкго дволопатеве 900 93,60 84240,00

7 Ірис 400 70,00 28000,00

8 Седум видний 800 80,00 64000,00

9 Півонія трав'яниста 150 90,00 13500,00

КП УЗН Дарницького району

1 Барбарис Тунберга 460 100,00 46000,00

2 Бузок звичайний 140 100,00 14000,00

3 Гібіскус сирійський 50 100,00 5000,00

4 Граб 100 100,00 10000,00

5 Магнолія 50 280,00 14000,00

6 Клен псевдоплатановий 30 2500,00 75000,00

7 Клен сріблястий 10 2500,00 25000,00

8 Липа європейська 90 2400,00 216000,00

9 Робінія псевдоакація ф. куляста 20 2800,00 56000,00

10 Платан кленолистий 13 2400,00 31200,00

11 Тополя чорна Італіка 30 1800,00 54000,00

12 Бірючина звичайна 300 58,80 17640,00

13 Бузок звичайний 100 122,40 12240,00

14 Кизильник Даммера 100 76,80 7680,00

15 Спірея Вангутта 100 76,80 7680,00

16 Спірея японська 100 76,80 7680,00

17 Форзиція 200 70,80 14160,00

18 Астільба 100 70,00 7000,00

19 Гейхера 100 80,00 8000,00

20 Ірис 200 70,00 14000,00

21 Лілейник 250 75,00 18750,00

22 Седум видний 100 80,00 8000,00

23 Флокс волотистий 200 65,00 13000,00

24 Хоста 150 65,00 9750,00

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва

1 Барбарис Тунберга 240 100,00 24000,00

2 Бірючина звичайна 560 95,00 53200,00

3 Клен гостролистий 29 2500,00 72500,00

4 Липа європейська 30 2400,00 72000,00

5 Робінія псевдоакація ф. куляста 30 2800,00 84000,00

6 Платан кленолистий 50 2400,00 120000,00

7 Бірючина звичайна 800 58,80 47040,00

8 Гортензія садова 100 211,20 21120,00

9 Магнолія 100 424,80 42480,00

10 Півонія деревовидна 100 171,60 17160,00

1 1 Астільба 50 70,00 3500,00

12 Гейхера 100 80,00 8000,00

13 Ірис 150 70,00 10500,00

14 Лілейник 100 75,00 7500,00

15 Люпин багаторічний 100 70,00 7000,00

16 Седум видний 100 80,00 8000,00

17 Флокс волотистий 100 65,00 6500,00

18 Хоста 200 65,00 13000,00

19 Півонія трав'яниста 200 90,00 18000,00

КП УЗН Оболонського району

1 Барбарис Тунберга 140 100,00 14000,00

2 Бірючина звичайна 560 95,00 53200,00

3 Бузок звичайний 40 100,00 4000,00

4 Гібіскус сирійський 30 100,00 3000,00

5 Магнолія 30 280,00 8400,00

6 Клен псевдоплатановий 50 2500,00 125000,00

7 Клен гостролистий 30 2500,00 75000,00

8 Липа європейська 60 2400,00 144000,00

9 Робінія псевдоакація ф. куляста 30 2800,00 84000,00

10 Тополя чорна Італіка 30 1800,00 54000,00

1 1 Гінкго дволопатеве 900 93,60 84240,00

12 Ірис 350 70,00 24500,00

13 Лілейник 500 75,00 37500,00

14 Седум видний 100 80,00 8000,00

15 Хоста 100 65,00 6500.00

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва

1 Бірючина звичайна 700 95,00 66500,00

2 Гібіскус сирійський 50 100,00 5000,00

3 Магнолія 50 280,00 14000,00

4 Клен гостролистий 30 2500,00 75000,00

5 Липа європейська 50 2400,00 120000,00

6 Тополя чорна Італіка 30 1800,00 54000,00

7 Платан кленолистий 90 2400,00 216000 00

8 Бірючина звичайна 150 58,80 8820,00

9 Бузок звичайний 50 122,40 6120,00

10 Гортензія садова 100 211,20 21120 00

11 Граб звичайний 150 67,20 10080 00

12 Спірея Вангутта 200 76,80 15360 00

13 Форзиція 200 70,80 14160 00

14 Астільба 350 70,00 24500 00

15 Ірис 100 70,00 7000,00

16 Лілейник 339 75,00 25425,00

17 Люпин багаторічний 150 70,00 10500,00

18 Седум видний 200 80,0 16000,00

19 Півонія трав'яниста 100 90,00 9000,00

КП УЗН Подільського району

1 Бірючина звичайна 700 95,00 66500,00

2 Спірея Вангугга 100 90,00 9000,00

3 Клен псевдоплатановий 4 2500,00 10000,00

4 Клен гостролистий 66 2500,00 165000,00

5 Липа європейська 80 2400,00 192000,00

6 Робінія псевдоакація ф. куляста 20 2800,00 56000,00

7 Тополя чорна Італіка 30 1800,00 54000,00

8 Барбарис Тунберга 100 76,80 7680,00

9 Бузок звичайний 100 122,40 12240,00

10 Дерен білий 400 90,00 36000,00

11 Кизильник Даммера 100 76,80 7680,00

12 Астільба 100 70,00 7000,00

13 Лілейник 100 75,00 7500,00

КП УЗН Святошинського району

1 Граб 150 100,00 15000,00

2 Клен гостролистий 30 2500,00 75000,00

3 Клен сріблястий 10 2500,00 25000,00

4 Липа європейська 120 2400,00 288000,00

5 Робінія псевдоакація ф. куляста 10 2800,00 28000,00

6 Тополя чорна Італіка 30 1 800,00 54000,00

7 Барбарис Тунберга 30 76,80 2304,00

8 Бірючина звичайна 175 58,80 10290,00

9 Бузок звичайний 20 122,40 2448,00

10 Граб звичайний 250 67,20 16800,00

12 Кизильник Даммера 25 76,80 1920,00

13 Спірея Вангутта 300 76,80 23040,00

14 Спірея Бумальда 100 76,80 7680,00

15 Астільба 250 70,00 17500,00

16 Гейхера 50 80,00 4000,00

17 Ірис 300 70,00 21000,00

18 Лілейник 200 75,00 15000,00

19 Седум видний 100 80,00 8000,00

20 Флокс волотистий 100 65,00 6500,00

21 Хоста 50 65,00 3250,00

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çàêð³ïè-

òè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà êîìó-

íàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëà-

äó Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëå-

íîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñà-

äæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä», åëåìåíòè áëàãîóñò-

ðîþ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ

çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» ó âñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåäàòè åëåìåíòè áëàãî-

óñòðîþ, çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, òà íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîï³¿ àêò³â ïðèé-

ìàííÿ-ïåðåäà÷³.

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 зарахування до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та закріплення за комунальними 

підприємствами, які входять до складу Київського комунального
об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд», елементів благоустрою

Розпорядження № 1144 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, час&

тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ра&
ди від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територі&
альної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфра&
структури», враховуючи листи Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації
зелених насаджень міста «Київзеленбуд» від 20 січня 2016 року № 148&03/01&167(226&137) та від 24 грудня
2015 року № 148&03/01&4476 та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 15.11.2016 ð. ¹ 1144

Елементи благоустрою, які зараховуються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та закріплюються на праві 

господарського відання за комунальними підприємствами, які входять 
до складу Київського комунального об’єднання зеленого будівництва 

та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
30 ëèñòîïàäà 2016 ð.
¹130(4900)

10

22 Півонія трав'яниста 50 90,00 4500,00

КП УЗН Солом'янського району м. Києва

1 Клен гостролистий 18 2500,00 45000,00

2 Липа європейська 120 2400,00 288000,00

3 Бірючина звичайна 600 58,80 35280,00

4 Гейхера 300 80,00 24000,00

5 Лілейник 550 75,00 41250,00

6 Седум видний 100 80,00 8000,00

7 Флокс волотистий 200 65,00 13000,00

8 Півонія трав'яниста 100 90,00 9000,00

КП УЗН Шевченківського району

1 Барбарис Тунберга 90 100,00 9000,00

2 Бірючина звичайна 200 95,00 19000,00

3 Бузок звичайний 40 100,00 4000,00

4 Пухиреплідник 10 80,00 800,00

5 Спірея Вангутта 310 90,00 27900,00

6 Форзиція 150 90,00 13500,00

7 Клен псевдоплатановий . 25 2500,00 62500,00

8 Клен гостролистий 52 2500,00 130000,00

9 Липа європейська 90 2400,00 216000,00

10 Робінія псевдоакація ф. куляста 5 2800,00 14000,00

1 1 Платан кленолистий 3 2400,00 7200,00

12 Тополя чорна Італіка 25 1 800,00 45000,00

13 Барбарис Тунберга 100 76,80 7680,00

14 Бірючина звичайна 500 58,80 29400,00

15 Бузок звичайний 100 122,40 12240,00

16 Гортензія садова 50 211,20 10560,00

17 Півонія деревовидна 46 171,60 7893,60

18 Спірея японська 100 76,80 7680,00

19 Астільба 348 70,00 24360,00

20 Гейхера 97 80,00 7760,00

21 Ірис 247 70,00 17290,00

22 Седум видний 200 80,00 16000,00

23 Півонія трав'яниста 200 90,00 18000,00

24 Юкка 100 150,00 15000,00

КП УЗН Деснянського району

1 Клен гостролистий 50 2500,00 125000,00

2 Клен сріблястий 20 2500,00 50000,00

3 Липа європейська 80 2400,00 192000,00

4 Робінія псевдоакація ф. куляста 30 2800,00 84000,00

5 Тополя чорна Італіка 20 1 800,00 36000,00

6 Барбарис Тунберга 200 76,80 15360,00

7 Бузок звичайний 100 122,40 12240,00

8 Кизильник Даммера 50 76,80 3840,00

9 Спірея японська 200 76,80 15360,00

10 Спірея Бумальда 175 76,80 13440,00

1 1 Форзиція 150 70,80 10620,00

12 Ірис 700 70,00 49000,00

13 Лілейник 350 75,00 26250,00

14 Седум видний 195 80,00 15600,00

Керівник апарату В. Бондаренко

1. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á,

ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëü-

íèõ êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á,

ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ — íà÷àëü-

íèêà â³ää³ëó ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîí-

íèìè îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç

ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ

ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè àïà-

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

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

äîäàþòüñÿ.

3. Îïðèëþäíèòè öå ðîçïîðÿäæåííÿ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà ªäèíîìó âåá-

ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Голова В. Кличко

Про затвердження ситуаційних завдань для осіб, 
які претендують на зайняття вакантних посад державної служби

категорії «Б» у виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 1157 від 18 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 вакантних посад дер&
жавної служби категорії «Б» у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній ад&
міністрації) від 18 листопада 2036 року:

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

18.11.2016 ð. ¹ 1157

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

директора Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Çàïðîïîíóâàòè çàõîäè óäîñêîíàëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî

äî éîãî îñíîâíèõ çàâäàíü òà àíàë³çîì î÷³êóâàíèõ ðåçóëüòàò³â â³ä ¿õ ðåàë³çàö³¿ çà ôîðìîþ:

2. Ïðîâåñòè SWOT-àíàë³ç ìåõàí³çì³â ó÷àñò³ ãðîìàäÿí â óïðàâë³íí³ äåðæàâíèìè ñïðàâàìè íà

òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà.
Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

18.11.2016 ð. ¹ 1157

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

начальника управління — начальника відділу з питань взаємодії 
з правоохоронними органами управління з питань взаємодії 

з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку 
та муніципальної безпеки апарату виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Çàïðîïîíóâàòè ìåõàí³çì óòâîðåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ àíàëîãó ìóí³öèïàëüíî¿ ïîë³ö³¿, îðãàí³çàö³é-

íî-ïðàâîâó ôîðìó (ôîðìè) òàêîãî óòâîðåííÿ, âèçíà÷èòè îáñÿã ïîâíîâàæåíü â ñó÷àñíèõ çàêîíî-

äàâ÷èõ óìîâàõ.

Основне завдання діяльності:

Коротка характеристика запропонованого заходу удо%
сконалення діяльності

Очікуваний результат реалізації заходу

1. Ïðèïèíèòè Êè¿âñüêîìó îïòèêî-ìåõàí³÷íîìó

òåõí³êóìó ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íîþ ä³ëÿíêîþ äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ïëîùåþ 0,3628

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:034:0001)

íà âóë. Ëåâàíäîâñüê³é, 6 (êîëèøíÿ âóë. Àíèùåí-

êà) ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³, îôîðìëåíå íà ï³äñòà-

â³ ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 25 ÷åðâíÿ 1998 ðîêó ¹ 1330 «Ïðî

îôîðìëåííÿ Êè¿âñüêîìó îïòèêî-ìåõàí³÷íîìó òåõ-

í³êóìó ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ íàâ÷àëüíîãî

êîðïóñó òåõí³êóìó íà âóë. Àí³ùåíêà, 6 ó Ïå÷åð-

ñüêîìó ðàéîí³», òà ïîñâ³ä÷åíå äåðæàâíèì àêòîì

íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ, çà-

ðåºñòðîâàíèì â Êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíèõ àêò³â íà

ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ 03 ñåðï-

íÿ 1999 ðîêó çà ¹ 82-4-00013, ó çâ’ÿçêó ç ïðè-

ïèíåííÿì Êè¿âñüêîãî îïòèêî-ìåõàí³÷íîãî òåõí³-

êóìó (íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³

òà ñïîðòó Óêðà¿íè â³ä 23 ñåðïíÿ 2012 ðîêó ¹ 944

«Ïðî ïðèïèíåííÿ Êè¿âñüêîãî îïòèêî-ìåõàí³÷íî-

ãî òåõí³êóìó») òà â³äíåñòè çàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè.

2. Íàäàòè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåð-

ñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà çà óìîâè âèêî-

íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ â ïîñò³éíå

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,3628

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:034:0001)

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ íàâ÷àëüíî-

ãî êîðïóñó òåõí³êóìó íà âóë. Ëåâàíäîâñüê³é, 6 ó

Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ³ç çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñ-

íîñò³ çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðî-

ìàäñüêî¿ çàáóäîâè ó çâ’ÿçêó ç çàêð³ïëåííÿì íà

Про надання Київському національному університету 
імені Тараса Шевченка у постійне користування земельної 
ділянки для обслуговування та експлуатації навчального 

корпусу технікуму на вул. Левандовській, 6 у Печерському районі
Розпорядження № 1136 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен&
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас&
ності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши звернення Київсько&
го національного університету імені Тараса Шевченка від 18 листопада 2015 року № 059/461 та враховуючи,
що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного ка&
дастру про земельну ділянку від 09 грудня 2015 року № НВ&8000239312015), право державної власності на неї
зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка з Державно&
го реєстру речових прав на нерухоме майно від 21 квітня 2016 року № 57881124), в межах функцій місцевого
органу виконавчої влади:

ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ íåðóõîìîãî ìàé-

íà (íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè â³ä

17 ãðóäíÿ 2015 ¹ 1314 «Ïðî çàêð³ïëåííÿ äåðæàâ-

íîãî ìàéíà çà Êè¿âñüêèì íàö³îíàëüíèì óí³âåð-

ñèòåòîì ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà») (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà À-22179).

3. Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåòó

³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

3.2. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.3. Çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

äîñòóï äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñ-

ïëóàòàö³¿ ôóíêö³îíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³

ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ó ðàç³ ïîòðåáè ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóê-

ö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ

äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåí-

òàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

ðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âè-

ïàäêàõ, óñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко
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Керівник апарату В. Бондаренко

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà ³ ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ

ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³î-

íåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» êàíàë³çàö³é-

í³ ìåðåæ³ æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 13 íà âóëèö³ Áóë-

ãàêîâà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ çã³äíî ç äî-

äàòêîì, â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãî-

äîþ ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àê-

ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ

«Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ

âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà, â³ä 20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿

äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàé-

íîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä

01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëàäåíîþ ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ

«Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåð-

æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

ðàçîì ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ç óòðè-

ìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³-

àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» çàáåç-

ïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéíÿòòÿ òà

ïåðåäà÷ó êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î. Â.
Голова В. Кличко

Про прийняття та передачу каналізаційних мереж житлового
будинку № 13 на вулиці Булгакова у Святошинському районі

Розпорядження № 1072 від 2 листопада 2016 року
Відповідно до статей 30, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської

міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності те&
риторіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної
інфраструктури», враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фон&
ду спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 25 червня 2015 року № 056/24&3897, з метою належної
експлуатації каналізаційних мереж та надання якісних послуг мешканцям житлового будинку № 13 на вули&
ці Булгакова у Святошинському районі:

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

02.11.2016 ð. ¹ 1072

Каналізаційні мережі житлового будинку № 13 на вулиці Булгакова 
у Святошинському районі, які безоплатно приймаються до комунальної
власності територіальної громади міста Києва і передаються у володіння 

та користування публічному акціонерному товариству 
«Акціонерна компанія «Київводоканал»

№ Назва об'єкта та місце
розташування

Діаметр
труб,
мм

Довжи%
на ме%
режі, м

Кіль%
кість
коло%
дязів,
шт.

Матеріал
труб

Серед%
ня гли%
бина,
м

Рік
побу%
дови
(рекон%
струкції)

Балансова вартість,
грн

первісна залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Каналізаційна мережа від
житлового будинку на вулиці
Булгакова, 13

200 100,01 6 ПE100SDR 2 2015 166433,00 166433,00

2 Камери №№ 1%а, 2, 2%а, 4 на
каналізаційному колекторі 
Д 1500 мм на Голосіївському
проспекті (проспект 40%річчя
Жовтня) (майно після
реконструкції)

% % 4 % % 2015 525892,00 525892,00

2. Çàïðîïîíóâàòè îñíîâí³ íàïðÿìè òà â³äïîâ³äí³ ôîðìè âçàºìîä³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè çà

ôîðìîþ:

Керівник апарату В. Бондаренко

Правоохоронний орган:

Напрям взаємодії Форми взаємодії

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó (ç ÏÄÂ), ùî ïåðåäáà÷åí³ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì

ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çä³éñíþºòüñÿ çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòó-

âàëüíèõ äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàéäàêà ². Â.
Голова В. Кличко

Про затвердження проекту «Реконструкція та будівництво 
трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод» 

(II черга будівництва)
Розпорядження № 1082 від 3 листопада 2016 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто&герой Київ», постанови Ка&
бінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне&
ту Міністрів України», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер&
жавної адміністрації) від 24 листопада 2008 року № 1616 «Про реконструкцію та будівництво трамвайної лі&
нії від вулиці Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод»:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò «Ðåêîíñòðóêö³ÿ òà áóä³âíèöòâî òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ â³ä âóë. Ãíàòà Þðè äî ÇÀÒ

«Êèñíåâèé çàâîä» (II ÷åðãà áóä³âíèöòâà), âðàõîâóþ÷è åêñïåðòíèé çâ³ò Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà

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

áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè» â³ä 23 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ¹ 00-0045-16/ÏÁ, ç òàêèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷-

íèìè ïîêàçíèêàìè:

Показник Одиниця
виміру

Кількість

Всього 
по II черзі

II черга будівництва

у тому числі по пускових
комплексах

1%й 2%й

Вид будівництва % реконструкція

Провізна здатність лінії в одному напрямку тис. пас. за
годину 15,0 % 15,0

Кількість тягових підстанцій № 50 (ТП% 2944),
№ 90 (ТП%6342) шт. 2 2 %

Довжина трамвайної колії (в одноколійному
вимірі) км 8,2 % 8,2

Кількість зупинок зупинка 6 % 6

Кількість платформ для посадки пасажирів шт. 11 % 11

Довжина контактної мережі (в одноколійному
вимірі) км 8,2 % 8,2

Висота підвішування контактних проводів над
рівнем головок рейок м 5,8 % 5,8

Тривалість реконструкції місяць 18,0 1,0 17,0

Кількість робочих місць, у т.ч. новостворених місце 
місце

14 
2 % 14 

2

Річна потреба підприємства в електроенергії на
ділянці реконструкції МВт.год

1029,42 
в т.ч. І черга

265,85

265,85 
в т.ч. І черга

265,85

1029,42 
в т.ч. І черга

265,85

Загальна кошторисна вартість будівництва в
поточних цінах станом на 16.06.2016, у тому
числі:

тис. грн 301576,338 34224,196 267352,142

будівельні роботи тис. грн 214530,668 2948,018 211582,650

устаткування тис. грн 26043,252 23002,679 3040,573

інші витрати тис. грн 61002,418 8273,499 52728,919

1. Óòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç ïèòàíü ðîçðîá-

ëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà àê-

òèâ³çàö³þ âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ä³òüìè òà

ìîëîääþ ì³ñòà Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ðîáî÷ó ãðóïó ç

ïèòàíü ðîçðîáëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â, ñïðÿ-

ìîâàíèõ íà àêòèâ³çàö³þ âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿

ìîâè ä³òüìè òà ìîëîääþ ì³ñòà Êèºâà, ùî äî-

äàºòüñÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Голова В. Кличко

Про утворення робочої групи з питань розроблення та реалізації
заходів, спрямованих на активізацію вивчення англійської мови

дітьми та молоддю міста Києва
Розпорядження № 1112 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністра&
ції», Указу Президента України від 16 листопада 2015 року № 641/2015 «Про оголошення 2016 року Роком анг&
лійської мови в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2016 року № 199&р «Про
затвердження плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови, на пе&
ріод до 2020 року» та з метою створення належних умов та можливостей для вивчення англійської мови, як
мови міжнародного спілкування, дітьми та молоддю в місті Києві:

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

10.11.2016 ð. ¹ 1112

Склад робочої групи 
з питань розроблення та реалізації заходів, спрямованих на активізацію

вивчення англійської мови дітьми та молоддю міста Києва
1. ÏË²Ñ Ãåííàä³é Âîëîäèìèðîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè

2. ÑÒÀÐÎÑÒÅÍÊÎ Ãàííà Â³êòîð³âíà çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè

3. ÁÀÒÅ×ÊÎ Îëåíà Âÿ÷åñëàâ³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè òà

³íêëþçèâíîãî íàâ÷àííÿ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íà-

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

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

àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð ðîáî÷î¿ ãðóïè

4. ÅÒÅÐÒÎÍ Ñàéìîí ïðåäñòàâíèê Áðèòàíñüêî¿ Ðàäè â Óêðà¿í³ (çà çãîäîþ)

5. ÇÀËÞÁÎÂÑÜÊÀ Ëþáîâ Âîëîäèìèð³âíà êîîðäèíàòîð ïðîåêò³â GoGlobal ãðîìàäñüêî¿ îð-

ãàí³çàö³¿ «Ãëîáàë Îô³ñ» (çà çãîäîþ)

6. ²ÂÀØÍÜÎÂÀ Ñâ³òëàíà Âîëîäèìèð³âíà çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç íàóêîâî- ìåòîäè÷íî¿ ðî-

áîòè ²íñòèòóòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³-

òè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åí-

êà

7. ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Îëåíà Âàöëàâ³âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿

îñâ³òè Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

8. ËÎËÀØÂ²Ë² Áàäð³ Ãîäåðç³éîâè÷ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïî íàäàííþ ìåòîäè÷íî¿ äîïî-

ìîãè ó ïðîô³ëàêòèö³ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-

ÿëüíîñò³ óñòàíîâ îñâ³òè Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íà-

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

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

9. ÓÐÒÀÍ Âàëåíòèíà Ðèíàò³âíà ïðîåêòíèé ìåíåäæåð ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

«Capital English» (çà çãîäîþ)

10 ×ÅËÎÌÁ²ÒÜÊÎ Â³êòîð³ÿ Þð³¿âíà ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñ-

â³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

11. ØÀÃ²ÀÕÌÅÒÎÂÀ Åëüçà Ñà³ä³âíà â÷èòåëü àíãë³éñüêî¿ ìîâè ã³ìíàç³¿ «Íèâêè» ¹ 172

12. ßÐÎÂÀ ªâãåí³ÿ Âàëåíòèí³âíà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Керівник апарату В. Бондаренко
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ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

10.11.2016 ð. ¹ 1112

Положення про робочу групу 
з питань розроблення та реалізації заходів, спрямованих на активізацію

вивчення англійської мови дітьми та молоддю міста Києва

1. Ðîáî÷à ãðóïà ç ïèòàíü ðîçðîáëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà àêòèâ³çàö³þ âè-

â÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ä³òüìè òà ìîëîääþ ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — ðîáî÷à ãðóïà), º äîïîì³æíèì ïî-

ñò³éíî ä³þ÷èì îðãàíîì ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿), ùî óòâîðþºòüñÿ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ òà ìîæëèâîñòåé äëÿ âè-

â÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ÿê ìîâè ì³æíàðîäíîãî ñï³ëêóâàííÿ ä³òüìè òà ìîëîääþ â ì³ñò³ Êèºâ³.

2. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷à ãðóïà êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè Ì³-

í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòà-

ìè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ öèì Ïî-

ëîæåííÿì.

3. Ðîáî÷à ãðóïà â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü: 

ðîçãëÿäàº ïèòàííÿ òà ïîäàº ïðîïîçèö³¿ êåð³âíèöòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ïèòàíü ðîçðîáëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â, ñïðÿ-

ìîâàíèõ íà àêòèâ³çàö³þ âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ä³òüìè òà ìîëîääþ ì³ñòà Êèºâà;

ãîòóº ïðîïîçèö³¿ äëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Îñ-

â³òà Êèºâà. 2016-2018 ðîêè», çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016

ðîêó ¹ 125/125, ùîäî àêòèâ³çàö³¿ âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ä³òüìè òà ìîëîääþ ì³ñòà Êèºâà;

îïðàöüîâóº ïèòàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïíîñò³ âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ä³òüìè òà ìî-

ëîääþ ì³ñòà Êèºâà;

ãîòóº òà ïîäàº ïðîïîçèö³¿ êåð³âíèöòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â, ìåõàí³çìó òà ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïè-

òàíü ç àêòèâ³çàö³¿ âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ä³òüìè òà ìîëîääþ ì³ñòà Êèºâà.

4. Ðîáî÷à ãðóïà ìàº ïðàâî:

îòðèìóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é (íå-

çàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³) ³ ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè òà ³íø³ ìàòåð³àëè, íåîá-

õ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü;

çàëó÷àòè äî ó÷àñò³ â ðîáîò³ ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ, óñòàíîâ îñâ³òè, êóëüòóðè, çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é (çà ïî-

ãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêàìè), ïðîâ³äíèõ ó÷åíèõ, ôàõ³âö³â (çà çãîäîþ);

³í³ö³þâàòè ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ùîäî àêòèâ³çàö³¿ âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ä³òüìè òà ìîëîääþ

ì³ñòà Êèºâà.

5. Ðîáî÷à ãðóïà ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü âçàºìîä³º ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ

ðàäîþ, ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, ï³äïðèºìñòâà-

ìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

6. Ïåðñîíàëüíèé ñêëàä òà Ïîëîæåííÿ ïðî ðîáî÷ó ãðóïó çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âè-

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

7. Ðîáî÷à ãðóïà óòâîðþºòüñÿ ó ñêëàä³ ãîëîâè, çàñòóïíèêà ãîëîâè, ñåêðåòàðÿ òà ÷ëåí³â ðîáî÷î¿

ãðóïè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ¿¿ ðîáîò³ íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ.

Äî ñêëàäó ðîáî÷î¿ ãðóïè ìîæóòü âõîäèòè ïðåäñòàâíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè, ïðåäñòàâíèêè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ³íñòèòóö³é ãðîìàäÿí-

ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, îðãàí³çàö³é, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ.

8. Ðîáî÷ó ãðóïó î÷îëþº ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

9. Ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè çä³éñíþº çàãàëüíå êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ ðîáî÷î¿ ãðóïè, âèçíà÷àº ïî-

ðÿäîê ¿¿ ðîáîòè, ãîëîâóº íà çàñ³äàííÿõ, ïðåäñòàâëÿº ðîáî÷ó ãðóïó ó â³äíîñèíàõ ç Êè¿âñüêîþ ì³ñü-

êîþ ðàäîþ, âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñ-

òðàö³ºþ), ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè âèêîíóº ïîâíîâàæåííÿ ãîëîâè ó ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³.

10. Ñåêðåòàð ðîáî÷î¿ ãðóïè:

ñêëèêàº çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè çàñ³äàííÿ;

çàáåçïå÷óº âåäåííÿ ïðîòîêîë³â çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè;

çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ãðóïè (â òîìó ÷èñë³ âåäåííÿ ä³ëîâîäñòâà), ï³äãîòîâ-

êó ïîðÿäêó äåííîãî òà ìàòåð³àë³â çàñ³äàííÿ ç óðàõóâàííÿì ïðîïîçèö³é ÷ëåí³â ðîáî÷î¿ ãðóïè;

çä³éñíþº ìîí³òîðèíã ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ð³øåíü, ïðèéíÿòèõ íà ðîáî÷³é ãðóï³, ðåãóëÿðíî ³íôîðìóº

ãîëîâó ðîáî÷î¿ ãðóïè òà ³íøèõ ÷ëåí³â ðîáî÷î¿ ãðóïè ç öèõ ïèòàíü;

âèêîíóº â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ äîðó÷åííÿ ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè òà éîãî çàñòóïíèêà.

11. Ôîðìîþ ðîáîòè ðîáî÷î¿ ãðóïè º çàñ³äàííÿ, ÿê³ ñêëèêàº ¿¿ ãîëîâà â ì³ðó ïîòðåáè.

Çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ââàæàºòüñÿ ïðàâîìîæíèì, ÿêùî íà íüîìó ïðèñóòí³ á³ëüøå ÿê ïîëî-

âèíà ¿¿ ÷ëåí³â.

12. Íà ñâî¿õ çàñ³äàííÿõ ðîáî÷à ãðóïà ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ç ïèòàíü ðîçðîá-

ëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà àêòèâ³çàö³þ âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ä³òüìè òà ìî-

ëîääþ ì³ñòà Êèºâà.

Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ââàæàþòüñÿ ñõâàëåíèìè, ÿêùî çà íèõ ïðîãîëîñóâàëî á³ëüø ÿê ïî-

ëîâèíà ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàíí³ ÷ëåí³â ðîáî÷î¿ ãðóïè. Â ðàç³ ð³âíîãî ðîçïîä³ëó ãîëîñ³â âèð³øàëü-

íèì º ãîëîñ ãîëîâóþ÷îãî íà çàñ³äàíí³.

Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ô³êñóþòüñÿ ó ïðîòîêîë³ çàñ³äàííÿ, ÿêèé ï³äïèñóºòüñÿ ãîëîâóþ÷èì

íà çàñ³äàíí³ òà ñåêðåòàðåì ³ íàäñèëàºòüñÿ óñ³ì ÷ëåíàì ðîáî÷î¿ ãðóïè, çà³íòåðåñîâàíèì îðãàíàì,

ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì, ³íøèì îñîáàì.

×ëåí ðîáî÷î¿ ãðóïè, ÿêèé íå ï³äòðèìóº ïðîïîçèö³é òà ðåêîìåíäàö³é, ìîæå âèêëàñòè â ïèñüìî-

â³é ôîðì³ ñâîþ îêðåìó äóìêó, ùî äîäàºòüñÿ äî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ.

13. Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ìîæóòü ðåàë³çîâóâàòèñÿ øëÿõîì âèäàííÿ â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

14. Îðãàí³çàö³éíå, ³íôîðìàö³éíå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ãðó-

ïè çä³éñíþº Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).
Керівник апарату В. Бондаренко

Про проведення громадської експертизи 
діяльності виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
у сфері реалізації прав та інтересів внутрішньо 

переміщених осіб у місті Києві
Розпорядження № 1073 від 2 листопада 2016 року

Відповідно до статей 6, 37 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Порядку сприяння прове&
денню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 976, враховуючи запит громадської організації «Правоза&
хисна організація жінок&переселенок «Воля до життя» від 18 березня 2016 року № 11/в:

1. Ïðîâåñòè ãðîìàäñüêó åêñïåðòèçó ä³ÿëüíî-

ñò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â âíóòð³øíüî

ïåðåì³ùåíèõ îñ³á ó ì³ñò³ Êèºâ³.

2. Çàòâåðäèòè çàõîäè ç ïðîâåäåííÿ ãðîìàä-

ñüêî¿ åêñïåðòèçè ä³ÿëüíîñò³ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ ïðàâ òà

³íòåðåñ³â âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á ó ì³ñò³

Êèºâ³, ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âèçíà÷èòè íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ñîö³àëüíî-

ãî çàõèñòó ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà âèìóøåíèõ ïåðå-

ñåëåíö³â Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Áåëÿâ-

ñüêó Í. Ë. â³äïîâ³äàëüíîþ îñîáîþ çà çàáåçïå-

÷åííÿ âçàºìîä³¿ ç ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ

«Ïðàâîçàõèñíà îðãàí³çàö³ÿ æ³íîê-ïåðåñåëåíîê

«Âîëÿ äî æèòòÿ» ùîäî îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåí-

íÿ ãðîìàäñüêî¿ åêñïåðòèçè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâî-

ðîçíèêà Ì.Þ.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäà³í³ñòðàö³¿) 
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Заходи з проведення громадської експертизи діяльності
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

у сфері реалізації прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб 
у місті Києві

№ Зміст заходу Термін виконання Відповідальні за виконання

1 Забезпечити взаємодію з громадською
організацією "Правозахисна організація жінок%
переселенок "Воля до життя"

Протягом
проведення
громадської
експертизи

Департамент соціальної
політики виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

2 Визначити перелік документів та інших
матеріалів, необхідних для проведення
громадської експертизи, з урахуванням
встановлених законодавством вимог щодо
надання інформації

Протягом трьох
робочих днів з дати
видання
розпорядження

Департамент соціальної
політики виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

3 Створити умови для ознайомлення
представників громадської організації
"Правозахисна організація жінок%переселенок
"Воля до життя" з документами і матеріалам,
необхідними для проведення громадської
експертизи

Протягом
проведення
громадської
експертизи

Департамент соціальної
політики виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

4 Надати представникам громадської організації
"Правозахисна організація жінок%переселенок
"Воля до життя" або надіслати на адресу
громадської організації копію розпорядження
про проведення громадської експертизи
діяльності виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
у сфері реалізації прав та інтересів внутрішньо
переміщених осіб у місті Києві

Протягом трьох днів з
дати видання
розпорядження

Департамент соціальної
політики виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

5 Розмістити на Єдиному веб%порталі
територіальної громади міста Києва інформацію
про надходження запиту від громадської
організації "Правозахисна організація жінок%
переселенок "Воля до життя" щодо проведення
громадської експертизи, текст розпорядження та
заходи з проведення громадської експертизи
діяльності виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
у сфері реалізації прав та Інтересів внутрішньо
переміщених осіб у місті Києві

Тижневий строк з
дати видання
розпорядження

Департамент суспільних
комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 
Департамент соціальної
політики виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

6 Подати представникам громадської організації
"Правозахисна організація жінок%переселенок
"Воля до життя" документи та інші матеріали,
необхідні для проведення громадської
експертизи, або завірені в установленому
порядку їх копії згідно з переліком, зазначеним у
запиті цієї громадської організації, та з
урахуванням встановлених законодавством
вимог щодо надання інформації або надіслати їх
в електронній формі

Протягом п'яти
робочих днів з дати
видання
розпорядження

Департамент соціальної
політики виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

7 Розмістити на Єдиному веб%порталі
територіальної громади міста Києва експертні
пропозиції за результатами проведення
громадської експертизи

Тижневий строк після
надходження
експертних
пропозицій

Департамент суспільних
комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 
Департамент соціальної
політики виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 

8 Забезпечити розгляд в установленому
законодавством порядку експертних пропозицій
громадської організації "Правозахисна
організація жінок%переселенок "Воля до життя"

Двотижневий строк
після надходження
експертних
пропозицій

Департамент соціальної
політики виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 
Представники громадської
організації "Правозахисна
організація жінок%переселенок
"Воля до життя"

9 За результатами розгляду експертних пропозицій
розробити і подати на затвердження в
установленому порядку, заходи, спрямовані на
їх реалізацію

Тижневий строк після
розгляду експертних
пропозицій

Департамент соціальної
політики виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)
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10 Забезпечити надання письмової відповіді
громадській організації "Правозахисна
організація жінок%переселенок "Воля до життя"
про результати розгляду експертних пропозицій
та заходи, спрямовані на їх реалізацію

Десятиденний строк
після розгляду
експертних
пропозицій

Департамент соціальної
політики виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

11 Розмістити на Єдиному веб%порталі
територіальної громади міста Києва відповідь
громадській організації "Правозахисна
організація жінок%переселенок "Воля до життя" та
заходи, спрямовані на реалізацію експертних
пропозиції

Десятиденний строк
після розгляду
експертних
пропозицій

Департамент суспільних
комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) Департамент
соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

12 Забезпечити надання у письмовій та електронній
формі Секретаріату Кабінету Міністрів України
для розміщення на урядовому веб%сайті
"Громадянське суспільство і влада" інформацію
про результати проведення громадської
експертизи, передбачену підпунктом 4 пункту 7
Порядку сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05 листопада 2008 року № 976

Протягом трьох
робочих днів з дати
затвердження в
установленому
порядку, заходів,
спрямованих на
реалізацію
експертних
пропозиції

Департамент суспільних
комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 
Департамент соціальної
політики виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва водопровідних мереж 

ТОВ «РЄНТ&СЕРВІС»
Розпорядження № 1074 від 2 листопада 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря&
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван&
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ТОВ «РЄНТ&СЕРВІС» (лист
від 15 серпня 2016 року № 01&08/2016&дкв), протокол загальних зборів учасників ТОВ «РЄНТ&СЕРВІС» від 15
червня 2016 року № 15/06&16, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» âîäîïðîâ³äí³ ìåðåæ³ ÒÎÂ

«ÐªÍÒ-ÑÅÐÂ²Ñ» çã³äíî ç äîäàòêîì â ìåæàõ òà

íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïåðåäà÷ó â

óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-

ñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàé-

íà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 20 ëèñòîïàäà 2003

ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êî-

ðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëàäå-

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

ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ âîäî-

ïðîâ³äíèõ ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîäü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

02.11.2016 ¹ 1074

Водопровідні мережі, що приймаються безоплатно 
від ТОВ «РЄНТ&СЕРВІС» до комунальної власності територіальної громади

міста Києва та передаються у володіння 
та користування публічному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал»

Адреса розташування водопровідних
мереж

Діаметр
труб, мм

Довжина, м Матеріал
труб

Рік
будівництва

Вартість об'єктів
передачі,
(ринкова

вартість) грн
(без ПДВ)

Водопровідні мережі на вул.
Богданівській від В 1%1 доВ1%11 існуючої
реконструкції

300 218,30 ВЧШГ RJ 2014 1 193673,00

400 44,85 ВЧШГ RJ 2014 245241,00

Всього: 1438914,00

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про затвердження акта приймання&передачі 
житлового будинку Служби безпеки України 

в комунальну власність територіальної громади міста Києва 
та до сфери управління Голосіївської районної 

в місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 1125 від 11 листопада 2016 року

Відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власно&
сті», постанов Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 «Про затвердження Положення
про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному гос&
подарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій», від 21 вересня 1998
року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», на виконання розпоряджен&
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 жовтня 2016
року № 1003 «Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва жит&
лового будинку № 7&б на вул. Михайла Максимовича, внутрішньомайданчикових мереж водопостачання,

дощової каналізації, оперативно&диспетчерської служби, кабельних мереж, електролічильників, мереж зов&
нішнього освітлення Служби безпеки України», враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 листопада 2012 року № 2100 «Про утворен&
ня комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань
приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність територіальної громади міста Києва»:

1. Çàòâåðäèòè àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ æèò-

ëîâîãî áóäèíêó Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè â êî-

ìóíàëüíó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà òà äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.11.2016 ðîêó ¹ 1125

АКТ
приймання&передачі житлового будинку Служби безпеки України 

в комунальну власність територіальної громади міста Києва 
та до сфери управління Голосіївської районної 

в місті Києві державної адміністрації
Êîì³ñ³ÿ, ùî ñòâîðåíà â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 23 ëèñòîïàäà 2012 ¹ 2100 «Ïðî óòâîðåííÿ êî-

ì³ñ³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ïè-

òàíü ïðèéìàííÿ â³äîì÷îãî æèòëîâîãî ôîíäó â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà» ó ñêëàä³:

Ïàíòåëåºâ Ïåòðî Îëåêñàíäðîâè÷ — çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿;

Ïàâëèê ²ãîð Êëèìîâè÷ — äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãî-

ëîâè êîì³ñ³¿;

Ãóäçü Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷ — äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãî-

ëîâè êîì³ñ³¿;

Óäîä Òåòÿíà Äìèòð³âíà — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ-íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü æèòëî-

âî-êîìóíàëüíî¿ ïîë³òèêè óïðàâë³ííÿ æèòëîâî- êîìóíàëüíî¿ ïîë³òèêè Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êî-

ìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — ñåêðåòàð êîì³ñ³¿;

Áîíäàð Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà — ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿;

Áåðåçîâèé ªâãåí³é Ïåòðîâè÷ — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïðèâàòèçàö³¿, óïðàâë³ííÿ äåð-

æàâíèì ìàéíîì êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè äåðæàâè Ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíî-

ãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì³ñòó Êèºâó; 

Á³ëè÷ Â³êòîð Îëåêñàíäðîâè÷ — íà÷àëüíèê Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêå ì³ñüêå áþðî

òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

Ãëóøàê ªâãåí Ìèêîëàéîâè÷ — äèðåêòîð ÑÂÏ «Êè¿âñüê³ òåïëîâ³ ìåðåæ³» ÏÀÒ-ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ;

Ìàçóð Þð³é Ïåòðîâè÷ — ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó åêñïëóàòàö³¿ êàíàë³çà-

ö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà ÏÀÒ ÀÊ Êè¿ââîäîêàíaë;

Òîïàë Îëåêñàíä Ìèõàéëîâè÷ — äèðåêòîð ÑÂÏ «Êè¿âñüê³ åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³» ÏÀÒ ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ;

Êîæåâí³êîâà Îëåíà Âàñèë³âíà — íà÷àëüíèê ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;

Ëàòàíþê Íàòàë³ÿ Â³êòîð³âíà — äèðåêòîð ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà»;

Àëåêñåºâ ²ãîð Ãåîðã³éîâè÷ — íà÷àëüíèê Ïðîåêòíîãî ³íñòèòóòó Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè.

³ç çàëó÷åííÿì äî ðîáîòè ó ñêëàä³ êîì³ñ³¿:

Çàñóöüêèé Âàëåð³é Ãåîðã³éîâè÷ — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ãîñïîäàðñüêîãî çàáåç-

ïå÷åííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè;

Âàñèëåíêî Ñåðã³é Áîðèñîâè÷ — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà

Äåïàðòàìåíòó ãîñïîäàðñüêîãî çàáåçïå÷åííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè;

Ðÿáêî Âîëîäèìèð Â³êòîðîâè÷ — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Öåíòðà ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Äå-

ïàðòàìåíòó ãîñïîäàðñüêîãî çàáåçïå÷åííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè;

Õìåëüíèöüêèé Áîãäàí Âîëîäèìèðîâè÷ — ïîì³÷íèê íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ãîñïîäàðñüêîãî

çàáåçïå÷åííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè.

20.10. 2016 ð. ïðîâåëà îáñòåæåííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 7-Á íà âóë. Ìèõàéëà Ìàêñèìîâè÷à (æèò-

ëîâà ñåêö³ÿ ¹ 9), ùî íàëåæèòü äî äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ òà ïåðåáóâàº â îïåðàòèâíîìó óïðàâë³íí³

Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, ³ âñòàíîâèëà:

1. Çàãàëüí³ â³äîìîñò³ æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 7-Á íà âóë. Ìèõàéëà Ìàêñèìîâè÷à

Ð³ê ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ æèòëîâîãî áóäèíêó — 2016

Ìàòåð³àëè ñò³í — çá³ðí³ çàë³çîáåòîíí³ ïàíåë³

Ìàòåð³àëè ïîêð³âë³ — ì’ÿêà ðóëîííà ïëîùà 493,7 êâ. ì

Ãðóïà êàï³òàëüíîñò³ — 4

Ê³ëüê³ñòü ïîâåðõ³â — 22

Îá’ºì áóä³âë³ — 33598,0 êóá. ì

Ê³ëüê³ñòü ñõîäîâèõ êë³òîê — 1 øò.

¿õ ïðèáèðàëüíà ïëîùà — 369,6 êâ.ì

2. Â³äîìîñò³ ïðî ïëîù³ æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 7-Á íà âóë. Ìèõàéëà Ìàêñèìîâè÷à

Ïëîùà çàáóäîâè — 539,3 êâ. ì

Çàãàëüíà ïëîùà áóäèíêó — 9276,3 êâ. ì

Æèëà ïëîùà êâàðòèð — 2899,5 êâ. ì

Çàãàëüíà ïëîùà êâàðòèð — 6398,8 êâ. ì

Ê³ëüê³ñòü êâàðòèð ó áóäèíêó — 132 îäèíèöü 

ó òîìó ÷èñë³:

îäíîê³ìíàòíèõ 88 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3596,3 êâ. ì 

äâîê³ìíàòíèõ 44 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2802,5 êâ. ì

òðèê³ìíàòíèõ _________ çàãàëüíîþ ïëîùåþ ________êâ. ì

÷îòèðèê³ìíàòíèõ__________çàãàëüíîþ ïëîùåþ_________êâ. ì

Ê³ëüê³ñòü æèëèõ ê³ìíàò ó êâàðòèðàõ 176

—

— —

—
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Ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â ó êâàðòèðàõ  ________

3. Îáëàäíàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 7-Á íà âóë. Ìèõàéëà  Ìàêñèìîâè÷à

Âîäîïðîâîäè 9276,3 êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³

ç äîâæèíîþ ìåðåæ 1465,0 ïîã. ì

Êàíàë³çàö³ÿ 9276,3 êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³

ç äîâæèíîþ ìåðåæ 904,0 ïîã. ì

Öåíòðàëüíå îïàëåííÿ 9276,3 êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³

ç äîâæèíîþ ìåðåæ 7355,0 ïîã. ì

ó òîìó ÷èñë³:

â³ä âëàñíî¿ êîòåëüí³ _____ êâ. ì

çàãàëüíî¿ ïëîù³ ç äîâæèíîþ ìåðåæ _____ ïîã. ì

â³ä ãðóïîâî¿ êîòåëüí³ _____ êâ. ì

çàãàëüíî¿ ïëîù³ ç äîâæèíîþ ìåðåæ _____ ïîã. ì

â³ä ÒÅÖ _____ êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³

ç äîâæèíîþ ìåðåæ _____ ïîã. ì

Íàéá³ëüøå òåïëîâå íàâàíòàæåííÿ:

íà îïàëåííÿ 0,577 Ã/êàë

íà ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ 0,340 Ã/êàë

íà âåíòèëÿö³þ _____ Ã/êàë

Îïàëåííÿ â³ä ïîêâàðòèðíèõ êîòë³â, ïå÷åé òà ³íøå _____ êâ. ì

çàãàëüíî¿ ïëîù³ _____ êâ. ì

Ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ 1963,7 êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³

ç äîâæèíîþ ìåðåæ 1938,0 ïîã. ì

ó òîìó ÷èñë³:

â³ä êîëîíîê _____ êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³

â³ä ì³ñöåâî¿ êîòåëüí³ _____ êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³

ç äîâæèíîþ ìåðåæ _____ ïîã. ì

â³ä ÒÅÖ _____  êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³

ç äîâæèíîþ ìåðåæ _____  ïîã. ì

Âàííè (äóø³) 616,9 êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³

Åëåêòðîîñâ³òëåííÿ 9276,3 êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³

ç äîâæèíîþ ìåðåæ 12139,0 ïîã. ì

Ãàçîïîñòà÷àííÿ _____êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³

ç äîâæèíîþ ìåðåæ _____ïîã. ì

Ñòàö³îíàðí³ åëåêòðîïëèòè 132 îäèíèöü 1345,7 êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³

Ë³ôòè 3 îäèíèöü, ó òîìó ÷èñë³ ò³, ùî ï³äêëþ÷åí³ äî ÀÄÑ (ÎÄÑ) 3 îäèíèöü

Ñì³òòºïðîâîäè 1 îäèíèöü

ç äîâæèíîþ ñòâîë³â 68,45 ïîã. ì

ÇÏÓ 1 ï³ä’¿çä³â

4. Â³äîìîñò³ ïðî äîïîì³æí³ ïðèì³ùåííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 7-Á íà âóë. Ìèõàéëà Ìàêñèìî-

âè÷à

Ïëîùà äîïîì³æíèõ ïðèì³ùåíü áóäèíêó 1149,3 êâ. ì

ó òîìó ÷èñë³:

ï³äâàë³â 493,7 êâ. ì

íàï³âï³äâàë³â _____êâ ì

òåõïîâåðõ³â (ìàíñàðä) 479,5 êâ. ì

íàäáóäîâ (ãîðèù) 119,3 êâ. ì

5. Âàðò³ñòü îñíîâíèõ ôîíä³â æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 7-Á íà âóë. Ìèõàéëà Ìàêñèìîâè÷à

Â³äíîâíà âàðò³ñòü ñåêö³¿ 50 614 431,71 ãðèâåíü

Çíîøåííÿ íà 01.01.2016 ð. ________ %

Çàëèøêîâà âàðò³ñòü áóäèíêó 50 614 431,71 ãðèâåíü

6. Âïîðÿäêîâàí³ñòü ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 7-Á íà âóë. Ìèõàéëà Ìàêñè-

ìîâè÷à

Ê³ëüê³ñòü äåðåâ òà ÷àãàðíèê³â _______îäèíèöü

Ïëîùà ãàçîí³â òà êâ³òíèê³â 348,5 êâ. ì

Ïëîùà àñôàëüòîâèõ ïîêðèòü 1004,0 êâ. ì

Ïðèâåäåíà ïëîùà, ùî ïðèáèðàºòüñÿ 1352,5 êâ. ì

²íø³ â³äîìîñò³ ïðî äîìîâîëîä³ííÿ _______

7. Íàñë³äêè îãëÿäó òà âèïðîáóâàíü åëåìåíò³â æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 7-Á íà âóë. Ìèõàéëà Ìàê-

ñèìîâè÷à

Àêò (îãëÿäó ïðèõîâàíèõ ðîá³ò) ìîíòàæ ÇÁÂ, åëåêòðîçâàðþâàëüíèõ âóçë³â ïàíåëåé, àíòèêîðî-

çàö³éíèé çàõèñò çâàðíèõ ç’ºäíàíü, ãåðìåòèçàö³ÿ ³ óòåïëåííÿ ñòèê³â, çàìîíîë³÷óâàííÿ ñòèê³â â ìîí-

òàæíèõ âóçëàõ â³ä 10.06.2014 ïî 14.08.2014 ðîêó, ðîáîòè âèêîíàí³ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ïðîåêòíî¿

äîêóìåíòàö³¿ ¹ 287-ÊÇ 1-9, áóä³âåëüíèì íîðìàì ³ ïðàâèëàì â³äïîâ³äàº.

8. Ï³äðèºìñòâî, óñòàíîâà ÷è îðãàí³çàö³ÿ, ùî ô³íàíñóº ðåìîíò àáî ðåêîíñòðóêö³þ áóäèíêó, äæå-

ðåëà ô³íàíñóâàííÿ

________________________________________________________________________________________

Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè, â îïåðàòèâíîìó óïðàâë³íí³ ÿêî¿ ïåðåáóâàº íîâîçáóäîâàíèé äâàäöÿ-

òè äâîõ ïîâåðõîâèé îäíîñåêö³éíèé æèòëîâèé áóäèíîê, ÏÅÐÅÄÀËÀ, à âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) ÏÐÈÉÍßËÀ áåçîïëàòíî òà îäíî÷àñíî 

ÏÅÐÅÄÀËÀ Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ òàêó äîêóìåíòàö³þ:

— òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà áóäèíîê

— ïëàíè ïîâåðõ³â

ñõåìè íàäâ³ðíèõ ïðèáóäèíêîâèõ ìåðåæ òà âíóòð³øí³õ òåõí³÷íèõ çàñîá³â, äîìîâ³ êíèãè

³íøó äîêóìåíòàö³þ______________________________________________________________________

(ïåðåë³ê äîêóìåíò³â)

______________________________________________________________________________________________________________________

ìàòåð³àëè,                        óñòàòêóâàííÿ, ïðèñòðî¿ òà ³íøå

______________________________________________________________________________________________________________________

(ïåðåë³ê)

íà ñóìó 50614431,71 ãðèâåíü.

Про зміни у складі збірної команди 
державних службовців міста Києва 

для участі у Всеукраїнській спартакіаді 
серед збірних команд державних службовців 

Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва та Севастополя
Розпорядження № 1165 від 22 листопада 2016 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабіне&
ту Міністрів України від 27 червня 2012 року № 434&р «Про підготовку та проведення фізкультурно&спортив&
них заходів серед державних службовців» та Положення про проведення Всеукраїнської спартакіади серед
збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, за&
твердженого спільним наказом Міністерства молоді та спорту України, Національного агентства України з
питань державної служби від 11 листопада 2014 року № 3737/169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра&
їни 26 листопада 2014 року за № 1504/26281:

Óíåñòè äî ñêëàäó çá³ðíî¿ êîìàíäè äåðæàâ-

íèõ ñëóæáîâö³â ì³ñòà Êèºâà äëÿ ó÷àñò³ ó Âñå-

óêðà¿íñüê³é ñïàðòàê³àä³ ñåðåä çá³ðíèõ êîìàíä

äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³-

êè Êðèì, îáëàñòåé, ì³ñò Êèºâà òà Ñåâàñòîïî-

ëÿ, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 âåðåñ-

íÿ 2016 ðîêó ¹ 852, òàê³ çì³íè:

Âèâåñòè ç³ ñêëàäó Ëàìñüêîãî Ìàêñèìà Äìèò-

ðîâè÷à — ãîëîâíîãî åêîíîì³ñòà ñåêòîðó ç ïè-

òàíü óïðàâë³ííÿ ì³ñöåâèì áîðãîì Äåïàðòà-

ìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) (ôóòçàë).

Óâåñòè äî ñêëàäó Ãðóçà Ãåííàä³ÿ Ìèêîëà-

éîâè÷à — çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ³í-

âåñòèö³éíîãî ðîçâèòêó òà îõîðîíè ïðàö³ óïðàâ-

ë³ííÿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè Äåïàðòàìåíòó îñâ³-

òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îð-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (ôóòçàë).

Âèâåñòè ç³ ñêëàäó Àíäðººâà Â³êòîðà ²âàíî-

âè÷à — ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Øåâ÷åí-

ê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ (íàñò³ëüíèé òåí³ñ).

Óâåñòè äî ñêëàäó Òàöåíêà Âîëîäèìèðà Ñòå-

ïàíîâè÷à — ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ì³ñ-

òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ óïðàâë³ííÿ áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (íàñò³ëü-

íèé òåí³ñ).

Голова  В. Кличко

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Про зміни у складі комісії 
з ліквідації міського медично&виробничого підприємства

«Профілактична дезінфекція»
Розпорядження № 1167 від 22 листопада 2016 року

У зв’язку з кадровими змінами:

Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ë³êâ³äàö³¿

ì³ñüêîãî ìåäè÷íî-âèðîáíè÷îãî ï³äïðèºìñòâà

«Ïðîô³ëàêòè÷íà äåç³íôåêö³ÿ», çàòâåðäæåíî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01 ëèñòîïàäà 2013

ðîêó ¹ 1972, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿,

ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

01.11.2013 ð. ¹ 1972

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

22.11.2016 ð. ¹ 1167)

Склад комісії
з ліквідації міського медично&виробничого підприємства

«Профілактична дезінфекція»

Òèùåíêî ²ðèíà Ãðèãîð³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñïåö³àëüíîãî ôîíäó

Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâà êî-

ì³ñ³¿,

Ïèëèïåöü Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãîëîâíîãî áóõãàëòå-

ðà ì³ñüêîãî ìåäè÷íî-âèðîáíè÷îãî ï³äïðè-

ºìñòâà «Ïðîô³ëàêòè÷íà äåç³íôåêö³ÿ», çà-

ñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿,

Ãåëåâåé Îëåã ²âàíîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, äåïóòàòñüêà

ôðàêö³ÿ «Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ «Ñâîáî-

äà» (çà çãîäîþ),

Êîðîáåíêîâ Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà — ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ç

òåõí³÷íèõ ïèòàíü ì³ñüêîãî ìåäè÷íî-âèðîá-

íè÷îãî ï³äïðèºìñòâà «Ïðîô³ëàêòè÷íà äåç-

³íôåêö³ÿ»,

Êðèêóíîâ Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, äåïóòàòñüêà

ôðàêö³ÿ «Ñîë³äàðí³ñòü» (çà çãîäîþ).

Керівник апарату 
В. Бондаренко



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

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ - ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ

(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Â³äïîâ³äíî äî ïðîïîçèö³¿ ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» îáîâ'ÿçêîâèìè óìîâàìè óêëàäàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè ó ïîçèö³ÿõ 7, 8 òà 9 - âèêîíàííÿ Îñíîâíèõ òåõí³÷íèõ âèìîã
íà ïðîåêòóâàííÿ ³ ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî,òîðãîâåëüíîãî òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí».Ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè
ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ äî îá'ºêò³â ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.ua ó ðîçä³ë³ «Ïðî ìåòðîïîë³òåí» - «íîðìàòèâí³ àêòè» -
«òåõí³÷í³ óìîâè äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ».

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó - 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10,
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 
202-61-77, 202-61-76.

ÐÅÊËÀÌÀ
30 ëèñòîïàäà 2016 ð.

¹130 (4900)

15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Êîëüîðîïîä³ë À2 

(ôîðìàò 660õ560 ìì)

01034, Êè¿â, âóë.

Âîëîäèìèðñüêà, 51-à,

ðåïðîöåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê».

repro.kreschatic.kiev.ua

Ê Î Ë Ü Î Ð Î Ï Î Ä ² Ë  Ê Î Ë Ü Î Ð Î Ï Î Ä ² Ë  

ÍÂÊÏ «Ì²Ò²Ñ» (þðèäè÷íà àäðåñà: 03083 ì.Êè¿â, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, ïð-ò Íàóêè,76)
òà ôàêòè÷íà àäðåñà: ì.Êè¿â, Øåâ÷åíê³âñüêèé ð-í, âóë. Ãëèáî÷èöüêà,17Ì ïîâ³äîìëÿº
ïðî íàì³ðè ùîäî îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñ-
ôåðíå ïîâ³òðÿ. Íà îá'ºêò³ ðîçì³ùåíà äàõîâà êîòåëüíÿ ç êîòëàìè í³ìåöüêîãî âèðîá-
íèöòâà Wessex 220Ì.Íàéáëèæ÷à æèòëîâà çàáóäîâà çíàõîäèòüñÿ íà â³äñòàí³ 100ì çà
àäðåñîþ: âóë.Ëóê'ÿí³âñüêà ¹7, ¹9. Äæåðåëîì âèêèä³â äàõîâî¿ êîòåëüí³ º:

- îêñèä âóãëåöþ - 13,2êã/ð³ê
- îêñèä àçîòó - 44êã/ð³ê
Â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿ âèêèä³â â³ä êîòåëüí³ âñòàíîâëåíî, ùî íà

âñ³õ ðåæèìàõ ðîáîòè êîòë³â êîíöåíòðàö³ÿ îêèñë³â àçîòó òà îêèñë³â âóãëèöþ íèæ÷å
äîïóñòèìèõ íîðì.

Çàóâàæåííÿ òà  ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí  ùîäî
íàì³ð³â ï³äïðèºìñòâà ïðîñèìî íàäñèëàòè â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ó ñåêòîð åêîëîã³¿ äî
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ó ì.Êèºâ³ Äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: áóëüâ.Øåâ÷åíêà 26/4
òåë.: 288-22-62, 234-92- 72.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 194,7 êâ. ì,

ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: âóë. Ëåâàíäîâñüêà, 4.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.07.2016 - 4 422 600,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà»

(ïðîâ. Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-02-20).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëî-

ù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà: 20,0
êâ.ì - 1%, 174,7 êâ.ì - 4%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü - 13 606,26 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòî-
âà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèé-
ìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à - Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 280-15-39.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ, Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ß. Êîëàñà, 6 À, òåë. 403-30-03). Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: 1 òà
2 ïîâåðõè ÃÑÌ ¹ 1 íà âóë. Ëüâ³âñüêà, 25, çàãàëüíà ïëîùà 96,06 êâ.ì. Âàðò³ñòü– 1 678 780,0 ãðí. Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 20984,75 ãðí.Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ
– ïðîâåäåííÿ çàíÿòü õîðåîãðàô³ºþ.

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

çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê – 450-07-15.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 3,00 êâ. ì â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñ-
ïåêò Ñâîáîäè,22,âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 75419,00ãðí. (áåç ÏÄÂ),îðåíäíà ïëàòà 40%,çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè -2513,97ãðí.,
íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòó.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - ÊÍÏ «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹2» Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà: ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ñâîáîäè,22,òåë. 434-49-66.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó - 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë.,2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àä-

ì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì: 485-18-87.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,
êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðè-
ñòèêà

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãà-
ëüíà
ïëîùà,
êâ.ì

Îðåíä-
íà
ñòàâêà
ó %

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà 
1 êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà
îðåíäè, ãðí
áåç ÏÄÂ

1  Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹5
(03037, ïðîñï.
Ëîáàíîâñüêîãî, 2,
275-80-77)  

5 ïîâåðõ Ëîáàíîâñüêîãî
ïðîñï, 2  

55,70  10  Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ  

Ñòàíîì íà 30.09.2016

2 ðîêè 364 äí³ 147,37 8208,33 985000,00

2  Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹ 8 (04201, âóë.
Þ. Êîíäðàòþêà, 8,
502-37-02)  

2,3 ïîâåðõè
(áëîê À, Ã)  

Êîíäðàòþêà
Þð³ÿ âóë., 8
ê.1  

198,71  10  Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ  

Ñòàíîì íà 01.10.2016

ïî 10.02.2019 182,47 36258,33 4351000,00

3 Êè¿âñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à
êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹1
(04655, âóë. Áîãàòèðñüêà,
30, 426-22-53)

1 ïîâåðõ Áîãàòèðñüêà
âóë., 30 Ê.1
ë³ò.À

21,00 8 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó Ñòàíîì íà 31.08.2016

2 ðîêè 364 äí³ 113,27 2378,67 356800,00

4 ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåöåêñï-
ëóàòàö³ÿ» (âóë.
Âîëîäèìèðñüêà, 51-à,
234-23-24)

1 ïîâåðõ Ðåâóöüêîãî
âóë., 16À ë³ò.À

76,80 7 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâîãî
îá'ºêòà ç ïðîäàæó òîâàð³â
äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó

Ñòàíîì íà 31.08.2016

2 ðîêè 364 äí³ 114,79 8816,03 1511320,00

5 1 ïîâåðõ Ìîíòàæíèê³â
âóë., 44 ë³ò.À

98,50 6 Ðîçì³ùåííÿ â³ää³ëåííÿ
ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó

Ñòàíîì íà 01.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 119,54 11774,50 2354900,00

6 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
êë³í³÷íèé îíêîëîã³÷íèé
öåíòð (03115, âóë.
Âåðõîâèííà, 69,
424-67-10)

1 ïîâåðõ Âåðõîâèííà
âóë., 69 ê.1

3,0 3 Ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó
äîî÷èùåííÿ òà ïðîäàæó
ïèòíî¿ âîäè

Ñòàíîì íà 01.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 85,83 257,50 103000,00

7 ÊÏ «Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí» (03056,
ïðîñï. Ïåðåìîãè, 35 
238-44-91)

ïðèì³ùåííÿ
¹20 â
ïåðåõîä³

ñòàíö³ÿ ìåòðî
«Äàðíèöÿ»

13,66 50 Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â
çì³øàíî¿ òîðã³âë³

Ñòàíîì íà 01.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2208,27 30165,00 723960,00

8 ïðèì³ùåííÿ
¹ 4 â
ïåðåõîä³
âåñòèáþëþ 
¹ 1

ñòàíö³ÿ ìåòðî
«Êîíòðàêòîâà
ïëîùà»

10,90 50 Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â
çì³øàíî¿ òîðã³âë³

Ñòàíîì íà 01.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2077,98 22650,00 543600,00

9 Ïðèì³ùåííÿ
¹32 â
ïåðåõîä³
âåñòèáþëþ 
¹ 1

ñòàíö³ÿ ìåòðî
«Ïåòð³âêà»

6,9 50 Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â
çì³øàíî¿ òîðã³âë³

Ñòàíîì íà 01.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 1967,99 13579,17 325900,00

10 ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» 
(04070, Íàáåðåæíå Øîñå,
2 
254-65-27)

1 ïîâåðõ âóë. Ïàâëà
Óñåíêà, 6
êîðï. 16

18,80 15 Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó Ñòàíîì íà 01.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 202,13 3800,00 304000,00

11 1 ïîâåðõ âóë. Ñèðåöüêà,
25 êîðï.5

164,28 15 ²íøå âèêîðèñòàííÿ
íåðóõîìîãî ìàéíà

Ñòàíîì íà 01.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 110,44 18142,50 1451400,00

12 1 ïîâåðõ âóë. Ïàâëà
Óñåíêà, 7/9
ë³ò. Ã

84,00 15 ²íøå âèêîðèñòàííÿ
íåðóõîìîãî ìàéíà

Ñòàíîì íà 01.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 105,65 8875,00 710000,00

13 ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»
(04070,Íàáåðåæíå Øîñå,2
254-65-27)

1 ïîâåðõ âóë.
Êèðèë³âñüêà,
132 ë³ò. È

2,40 40 Ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòó Ñòàíîì íà 01.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 861,11 2066,67 62000,00

14 Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà
(01001, âóë. Õðåùàòèê, 36
202-70-74)

4 ïîâåðõ Õðåùàòèê, 36
ë³ò.À

2,0 60 Ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîð³â
òåëåêîìóíàêàö³é, ÿê³
íàäàþòü ïîñëóãè ç
ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî)
çâ'ÿçêó, îïåðàòîð³â òà
ïðîâàéäåð³â
òåëåêîìóí³êàö³é, ÿê³
íàäàþòü ïîñëóãè ç
äîñòóïîì äî ²íòåðíåòó

Ñòàíîì íà 01.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 4405,14 8810,28 63434,00

15 Ñòîìàòîëîã³÷íà
ïîë³êë³í³êà Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà (02091,
âóë. Àðõ³òåêòîðà
Âåðáèöüêîãî, 3 Á,
òåë.044 5646186)

2 ïîâåðõ Àðõ³òåêòîðà
Âåðáèöüêîãî,
3 Á

23,0 10 Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

Ñòàíîì íà 30.09.2016

2 ðîêè 364 äí³ 151,58 3486,42 418370,00

16 Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹ 10 (03039,
ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ãîëîñ³¿âñüêèé, 59 Á,
òåë. 525-32-73)

2 ïîâåðõ ïðîñï.
Ãîëîñ³¿âñüêèé,
59 Á, êîðïóñ 2

105,87 10 Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
(ç âèêîðèñòàííÿì íàðîäíî¿
òà íåòðàäèö³éíî¿
ìåäèöèíè)

Ñòàíîì íà 31.08.2016

2 ðîêè 364 äí³ 151,21 16008,33 1921000,0

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü -Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ß. Êîëàñà, 6 À, òåë. 403-30-03). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: 
1 ïîâåðõ ÑØ ¹ 196 íà âóë.Çîä÷èõ,22,çàãàëüíà ïëîùà 50,3 êâ.ì.Âàðò³ñòü-831 800,0 ãðí.Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 10 397,50 ãðí.Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ -íàäàííÿ
îñâ³òí³õ ïîñëóã. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê - 450-07-15.

Ïåðåäïëàòí³ ö³íè

íà ì³ñÿöü ......................40 ãðí. 90 êîï.

íà 3 ì³ñÿö³ ..................122 ãðí. 70 êîï.

íà 6 ì³ñÿö³â ................245 ãðí. 40 êîï.

íà 12 ì³ñÿö³â ..............490 ãðí. 80 êîï.

²ÍÄÅÊÑ ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ (ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ)
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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 51235

30 ëèñòîïàäà 2016 ð.

¹130(4900)
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Áàáóñ³ â ñîöìåðåæàõ
� Â Óí³âåðñèòåò³ òðåòüîãî â³êó êèÿíè-ïåíñ³îíåðè âèâ÷àþòü

êîìï’þòåð, ³íîçåìí³ ìîâè, äèçàéí, ïñèõîëîã³þ

Â ÊÈªÂ² ïåðøèé Óí³âåðñèòåò
òðåòüîãî â³êó áóâ ñòâîðåíèé â 2009
ðîö³. Ðåêòîðîì ³ êåð³âíèêîì ïðî-
åêòó º Æàííà Ñàâðèëîâà, àêòèâ³ñò
ãðîìàäñüêîãî ðóõó «Êèÿíè ïåðåä-
óñ³ì». Á³ëüø³ñòü ôàêóëüòåò³â, à ¿õ
ñüîãîäí³ 15, ïðàöþþòü íà áàç³ á³á-
ë³îòåê òà ÑØ,àäæå íàâ÷àííÿ áåçêîø-
òîâíå òà ³ âèêëàäàþòü âîëîíòåðè-
ïðîôåñ³îíàëè â³ä óí³âåðñèòåòó.

Íàïðèêëàä, êîìï’þòåðíó øêî-
ëó ïåíñ³îíåðà-êîðèñòóâà÷à «²í-
òåðíåò — ñâ³ò íîâèõ ìîæëèâîñ-
òåé», ùî ïðàöþº ïðè á³áë³îòåö³ ³ì.
Ì. Êîñòîìàðîâà íà âîëîíòåðñüêèõ
çàñàäàõ, îñü óæå 3 ðîêè âåäå ïðà-
ö³âíèê êíèãîçá³ðí³ Òåòÿíà Êîâ³í-
ñüêà. Âîíà ï³äãîòóâàëà äî ðîáîòè
â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ 108 îñ³á. Öå
ëþäè, ÿêèì çà 60, à îá’ºäíóº ¿õ áà-
æàííÿ íàâ÷èòèñÿ ïðàöþâàòè íà
êîìï’þòåð³.

«Íàâ÷àëüíèé ïëàí âêëþ÷àº äå-
ñÿòü çàíÿòü. Íàø³ «ñòóäåíòè» ñòâî-
ðþþòü åëåêòðîííó ñêðèíüêó, êîò-
ðà äàº çìîãó ñï³ëêóâàòèñü ç äðó-
çÿìè òà ð³äíèìè, âèâ÷àþòü ïðà-
âèëà ìåðåæåâîãî åòèêåòó, âèäè ñî-
ö³àëüíèõ ìåðåæ ³ ðîáîòó ç íèìè. ¯õ
îñîáëèâî ö³êàâèòü ÿê çàìîâèòè
ïîñëóãó ÷åðåç ²íòåðíåò, ñïëàòèòè
êîìóíàëêó, ïðàâèëüíî ïîäàòè îãî-
ëîøåííÿ. Ñàìå öèì òåìàì ïðè-
ñâÿ÷åíî ê³ëüêà ïðàêòè÷íèõ çà-
íÿòü»,— ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó»
ïàí³ Êîâ³íñüêà.

«Â ëèñòîïàä³ 2016 ðîêó á³áë³î-
òåêà âèð³øèëà ïðîâåñòè êîíêóðñ
ñåðåä ñâî¿õ âèõîâàíö³â «ßê äîáðå
ÿ çíàþ ²ÍÅÒ». Çà óìîâàìè êîíêóð-
ñó ó÷àñíèêàì íåîáõ³äíî áóëî ñêëàñ-
òè ëèñò³âêó ïðî ²íòåðíåò (òåêñò ³
ôîòî) òà íàä³ñëàòè ¿¿ íà åëåêòðîí-
íó ïîøòó íàøî¿ á³áë³îòåêè. Äàë³ —
ãîëîñóâàííÿ íà áëîç³ êíèãîçá³ðí³,
äå ÷èòà÷³ áëîãó îáèðàëè íàéêðà-
ùó ðîáîòó. À íåùîäàâíî ìè ï³ä-
áèëè ï³äñóìêè êîíêóðñó, âèçíà÷è-
ëè ïåðåìîæö³â òà âðó÷èëè ¿ì ïðè-

çè»,— ïîâ³äîìèëà çàâ³äóþ÷à ²í-
ôîðìàö³éíèì öåíòðîì «Á³áë³îòå-
êà ³ì. Ì. Êîñòîìàðîâà» Ë³íà Ïåñ-
ê³íà.

² õî÷ ó êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü
âñüîãî 6 îñ³á, á³áë³îòåêàð³ âäÿ÷í³
êîæíîìó ç íèõ, àäæå íàéñòàðø³é
ó÷àñíèö³ 82 ðîêè. Öå Îëüãà Ïåò-
ð³âíà Êðóêîâñüêà — ìàéñòðèíÿ ç³
ñòâîðåííÿ êàðòèí ç ïóõó, ñòóäåíò-
êà Óí³âåðñèòåòó òðåòüîãî â³êó.

Ñë³ä ñêàçàòè, ùî â³ê âñ³õ ó÷àñ-
íèê³â êîíêóðñó «ïåðåâàëèâ» çà 65,
àëå âîíè çðîáèëè öåé êðîê ³ ñêàçà-
ëè ñîá³ ³ âñ³ì «ß ìîæó!». Â êîíêóð-
ñ³ ëèñò³âîê ïåðåìîãó îòðèìàëà Íà-
ä³ÿ Îëåêñ³¿âíà Ïîëºíîâà — ãåîäåç-
èñò-êàðòîãðàô çà ôàõîì, äðóæèíà
â³éñüêîâîãî. Â ñâî¿é ðîáîò³ âîíà
ðîçïîâ³ëà ïðî òå, ÿê çäèâóâàëèñÿ
îíóêè ¿¿ íàâèêàì ðîáîòè â ²íòåð-
íåò³.

Ðîçïî÷àâñÿ çàõ³ä ïåðåãëÿäîì
ñþæåòó «Êîðîòêà ³ñòîð³ÿ ²íòåðíå-
òó». Ï³ñëÿ — êîðîòêå îáãîâîðåííÿ
«Ùî ìåí³ äàëî íàâ÷àííÿ», ïåðå-
ãëÿä íàéíîâ³øîãî ñàéòó «Âèäàòí³
äåðåâà Êèºâà». À íà çàê³í÷åííÿ —
íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæöÿ òà âðó-
÷åííÿ ïðèç³â óñ³ì ó÷àñíèêàì êîí-
êóðñó.

Â ï³äòâåðäæåííÿ ñîö³àëüíî¿
ôóíêö³¿ á³áë³îòåêè, äîñèòü äîðå÷-
íèìè º ñëîâà ðåêòîðà Óí³âåðñèòå-
òó òðåòüîãî â³êó Æàííè Ñàâðèëî-
âî¿: «Óí³âåðñèòåò òðåòüîãî â³êó» —
öå ñâîºð³äíà ïàíàöåÿ â³ä äåïðåñ³¿,
çàìêíóòîñò³ â ñâî¿õ ïðîáëåìàõ.
Ñòóäåíòè ïîñï³øàþòü íà çàíÿòòÿ,
ÿê íà ïîáà÷åííÿ, àäæå çàâäÿêè Óí³-
âåðñèòåòó âîíè ðîçóì³þòü: æèòòÿ
ùå ìàº áåçë³÷ ïåðñïåêòèâ, íå äèâ-
ëÿ÷èñü íà òå, ùî âîíè âæå íà ïåí-
ñ³¿. Êð³ì öüîãî, òðåíóâàííÿ ïàì’ÿ-
ò³, ðîçøèðåííÿ ñâ³òîãëÿäó, à ãî-
ëîâíå — ïðèºìíå ñï³ëêóâàííÿ º
çàïîðóêîþ äóøåâíî¿ ìîëîäîñò³ òà
äîáðîãî ñàìîïî÷óòòÿ!» �

«Â³ê æèâè — â³ê íàâ÷àéñÿ» — ê³ëüêà òèñÿ÷ ïåíñ³îíåð³â â Êè-

ºâ³ íàñë³äóþòü öüîìó ïðèíöèïó: âèâ÷àþòü êîìï’þòåð, ³íîçåì-

í³ ìîâè, äèçàéí, ïñèõîëîã³þ â Óí³âåðñèòåò³ òðåòüîãî â³êó. Îäèí

ç îñåðåäê³â öüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó âæå íå ïåðøèé ð³ê

ä³º â á³áë³îòåö³ ³ì. Ì. Êîñòîìàðîâà. Íåùîäàâíî â êíèãîçá³ð-

í³ ïðîâåëè êîíêóðñ ñåðåä «ñòóäåíò³â», ÿêèì çà 60, «ßê äîáðå

ÿ çíàþ ²ÍÅÒ».

Ïàâëî ÃÎÐÍÎÑÒÀªÂ | «Õðåùàòèê»

Ñëóõà÷àìè êîìï’þòåðíî¿ øêîëè ïðè á³áë³îòåö³ ³ì. Ì. Êîñòîìàðîâà º ïåðåâàæíî
ëþäè, ÿêèì çà 60, à îá’ºäíóº ¿õ áàæàííÿ íàâ÷èòèñÿ êîðèñòóâàòèñÿ ²íòåðíåòîì,
ïðàöþâàòè â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ

Ó á³áë³îòåö³ ³ì. Ì. Êîñòîìàðîâà ï³äáèëè ï³äñóìêè êîíêóðñó «ßê äîáðå ÿ çíàþ ²ÍÅÒ»
ñåðåä ñòóäåíò³â Óí³âåðñèòåòó òðåòüîãî â³êó ³ âðó÷èëè ïðèçè ïåðåìîæöÿì 
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