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íîâèíè

Çìåíøàòüñÿ ëèøå 
áîðãîâ³ âèäàòêè

Íà â÷îðàøíüîìó ïëåíàðíî-
ìó çàñ³äàííÿ äåïóòàòè Êè¿âðà-
äè ðîçãëÿäàëè ïðîåêò áþäæåòó
Êèºâà íà 2017 ð³ê, îïðàöüîâóâà-
ëè âñ³ ïðîïîçèö³¿, ÿê³ íàä³éøëè
òà àëãîðèòì ä³é ùîäî éîãî óõâà-
ëåííÿ. Âæå íà íàéáëèæ÷èõ çàñ³-
äàííÿõ êîøòîðèñ ñòîëèö³ ìàº áó-
òè óõâàëåíèé ó ö³ëîìó.

«Ñüîãîäí³ ìè ìàºìî çðîáèòè
ïåðøèé êðîê äî óõâàëåííÿ îñ-
íîâíîãî ô³íàíñîâîãî äîêóìåíòó
ñòîëèö³ — ðîçãëÿíóòè ïðîåêò ð³-
øåííÿ, îïåðàòèâíî îïðàöþâàòè
ïðîïîçèö³¿ äåïóòàò³â, ôðàêö³é,
ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é, ÿê³ ùå áóäóòü.
Òà íà íàéáëèæ÷èõ çàñ³äàííÿõ ïðî-
ãîëîñóâàòè çà áþäæåò Êèºâà íà
íàñòóïíèé ð³ê»,— çàçíà÷èâ ì³ñü-
êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð Êèºâà çàêðåìà ï³äêðåñëèâ,
ùî áþäæåò ñòîëèö³ íà íàñòóï-
íèé ð³ê ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº çá³ëü-
øèòè ó ïîð³âíÿíí³ ç öüîãîð³÷-
íèì. Éîãî çàêëàäàþòü ó ìåæàõ
ìàéæå 37-ìè ìëðä ãðí. Òàê, íà
ãàëóçü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êèÿí äî-
äàòêîâî çàïëàíîâàíî âèä³ëèòè
3,7 ìëðä ãðí, íà ïîòðåáè îñâ³òè
áóäóòü äîäàòêîâî ñïðÿìîâàí³ 2,8
ìëðä ãðí.

«Ùî ñòîñóºòüñÿ ³íøèõ ñòàòåé
âèäàòê³â, òî çìåíøåííÿ ó íàñ
â³äáóëîñÿ ëèøå çà îäíèì íàïðÿ-
ìîì — îáñëóãîâóâàííÿ áîðãó. Öå
ðåçóëüòàò ðîáîòè çà äâà ïîïå-
ðåäí³õ ðîêè, çà ÿê³ íàì óäàëîñÿ
çìåíøèòè çîâí³øí³é ³ âíóòð³ø-
í³é áîðã ñòîëèö³ ìàéæå âäâ³÷³!», —
ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Âñå ïî÷èíàºòüñÿ ç... áþäæåòó
Ó÷îðà «Õðåùàòèê» ìàâ íàãî-

äó ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç äåïóòàòàìè
ð³çíèõ ôðàêö³é ó êóëóàðàõ Êè¿â-
ðàäè, ùîá ç’ÿñóâàòè ¿õíº ñòàâëåí-
íÿ äî çì³ñòó ãîëîâíèõ ô³íàíñî-
âèõ äîêóìåíò³â.

À í ä ð ³ é
Ñòðàíí³êîâ:
« Ñ ü î ã î ä í ³
ïðèéìàºìî äî
ðîçãëÿäó ïðî-
åêò Ïðîãðàìè
åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó òà áþ-
äæåò Êèºâà íà 2017 ð³ê. Ìè éîãî
çàïëàíóâàëè íà ð³âí³ âèùîìó,
í³æ íèí³øí³é, ç óðàõóâàííÿì ïå-
ðåâèêîíàííÿ ó öüîìó ðîö³.Óæå ç³
ñòàðòó çàêëàäàºìî ìàéæå íà 10
ì³ëüÿðä³â á³ëüøå, í³æ íà ïî÷à-
òîê 2016-ãî. Îñíîâí³ íàïðÿìè,
ÿê çàâæäè, ìåäèöèíà, îñâ³òà,
òðàíñïîðò òà ³íôðàñòðóêòóðà, ñî-
ö³àëüíà äîïîìîãà. Öå ò³ ñòàòò³
áþäæåòó, íà ÿê³ ñóòòºâî áóäóòü
çá³ëüøåí³ âèäàòêè ó íàñòóïíî-
ìó ðîö³.

Îëåêñàíäð
Îìåëü÷åíêî:
«Ìè ïîâèíí³
ïîòóðáóâàòèñÿ
ïðî ïðèéíÿòòÿ
Ïðîãðàìè ³ áþ-
äæåòó äëÿ êè-

ÿí, à íå äëÿ êîðóïö³îíåð³â. Íàðà-
ç³ îö³íþþ çàïðîïîíîâàíó Ïðî-
ãðàìó, ì’ÿêî êàæó÷è, ñêðîìíî. ²
áþäæåò, â ìîºìó ðîçóì³íí³, º íå
ïîâíîö³ííèé. Â³í çàíèæåíèé
ùîíàéìåíøå íà òðè, à òî ³ íà ÷î-
òèðè ìëðä ãðí. Òàêîæ íå ïåðåä-
áà÷åí³ â íüîìó ïðîãðàìè äëÿ ñî-
ö³àëüíî íåçàõèùåíèõ êèÿí. À öå
îñíîâà îñíîâ.

Þð³é Ñèðîòþê: «Áþäæåò º
åêîíîì³÷íîþ êîíñòèòóö³ºþ ì³ñ-
òà. Öå òîé âèçíà÷àëüíèé äîêó-
ìåíò, çà ÿêèì êèÿíè æèâóòü, îò-

ðèìóþòü ïåâí³
ñóñï³ëüí³ òà ñî-
ö³àëüí³ áëàãà, çà
ÿêèì ëþäåé ë³-
êóþòü, íàâ÷à-
þòü, ïåðåâîçÿòü
³ òàê äàë³.Ó 2016
ðîö³ ñâîáîä³âö³ íå ãîëîñóâàëè
çà áþäæåò ì³ñòà. Íå òîìó, ùî ìè
íå õîò³ëè, ùîá â÷èòåë³ îòðèìó-
âàëè äîïëàòè, ùîá ïðàöþâàëè
ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüê³ ïóíê-
òè òà ³íø³ ìåäè÷í³ çàêëàäè. Òî-
ìó, ùî ìè êàçàëè, ùî áþäæåò
ñôîðìîâàíèé íåïðàâèëüíî, íå
ñïðàâåäëèâî. Ùî â íüîìó íå äî
âðàõîâàíî áëèçüêî 8 ìëðä ãðè-
âåíü. ² êîëè ñüîãîäí³ ìè ÷óºìî
ïðî ïðîô³öèò áþäæåòó, òî ìè
íàãàäóºìî, ùî ùå ð³ê òîìó ìè
íàçèâàëè ò³ öèôðè, ÿêèõ ñüîãî-
äí³ äîñÿãëè. Ìè ùå òîä³ ïðîãíî-
çóâàëè ³ çàðàç ñòâåðäæóºìî, ùî
öå í³ÿêèé íå ïðîô³öèò, à ðåàëü-
í³ ïîêàçíèêè.

* * *
Ó÷îðà äåïóòàòè Êè¿âðàäè ïðèéíÿ-

ëè äî ðîçãëÿäó ïðîåêò áþäæåòó òà

ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèò-

êó Êèºâà íà 2017 ð³ê ³ ïðîòÿãîì

íàñòóïíîãî òèæíÿ-äâîõ ïîäàâàòè-

ìóòü ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî êîðè-

ãóâàííÿ îñíîâíèõ ô³íàíñîâèõ äî-

êóìåíò³â äëÿ ¿õ óõâàëåííÿ äî 15

ãðóäíÿ.

Ùî ð³ê íàñòóïíèé íàì ãîòóº?
� 1 ãðóäíÿ äåïóòàòè Êè¿âðàäè îáãîâîðþâàëè ïðîåêò áþäæåòó òà ïðîãðàìè

ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Êèºâà íà 2017 ð³ê

Óêðà¿íö³ â³äçíà÷èëè 
25-òó ð³÷íèöþ 
ðåôåðåíäóìó 
çà íåçàëåæí³ñòü

Ó÷îðà â êðà¿í³ â³äçíà÷àëè 25-òó ð³÷íè-

öþ Âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó, íà

ÿêîìó ì³ëüéîíè ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ï³äòâåð-

äèëè ñâîº áàæàííÿ æèòè â ñàìîñò³éí³é

äåðæàâ³.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïîðîøåí-

êî ïðèâ³òàâ óñ³õ ³ç 25-þ ð³÷íèöåþ Âñå-

óêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó íà ï³äòâåð-

äæåííÿ Àêòà ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæ-

íîñò³ Óêðà¿íè.

«Çàêëèêàþ äî ºäíîñò³ é êîíñòðóê-

òèâíî¿ ñï³âïðàö³, êîíñîë³äîâàíèõ çó-

ñèëü â ³ì’ÿ ìèðó, äîáðîáóòó ³ ïðîöâ³òàí-

íÿ íàøî¿ äåðæàâè. Ìè îáîâ’ÿçêîâî ïå-

ðåìîæåìî»,— çàçíà÷èâ ãëàâà äåðæàâè.

Òàêîæ óêðà¿íö³â ïðèâ³òàâ ³ç ð³÷íè-

öåþ Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àíäð³é Ïà-

ðóá³é.

«Óêðà¿íñüêèé ðåôåðåíäóì 1 ãðóäíÿ

1991-ãî áóâ ïîõîðîíîì «³ìïåð³¿ çëà» —

Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Ó òîé ñàìèé ÷àñ íàø

ðåôåðåíäóì ñòàâ ëîã³÷íèì ïðîäîâæåí-

íÿì òèñÿ÷îë³òíüî¿ ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî

äåðæàâîòâîðåííÿ»,—âêàçàâ ñï³êåð ïàð-

ëàìåíòó.

Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Âîëîäèìèð Ãðîéñ-

ìàí çàÿâèâ, ùî öåé äåíü º ñâ³ä÷åííÿì

íåïîõèòíî¿ â³ðè ³ âîë³ óêðà¿íö³â ðîçáó-

äóâàòè âëàñíó íåçàëåæíó äåðæàâó.

«Öüîãî äíÿ, ð³âíî 25 ðîê³â òîìó,

â³äáóâñÿ Âñåóêðà¿íñüêèé ðåôåðåíäóì,

íà ÿêîìó ì³ëüéîíè óêðà¿íö³â ï³äòâåð-

äèëè ñâîº áàæàííÿ æèòè â ñàìîñò³é-

í³é äåðæàâ³. Ùèðî â³òàþ âñ³õ ç³ ñâÿ-

òîì, öå º ñâ³ä÷åííÿì íàøî¿ íåïîõèòíî¿

â³ðè ³ âîë³ ðîçáóäóâàòè âëàñíó íåçà-

ëåæíó Óêðà¿íó», — çàóâàæèâ êåð³âíèê

óðÿäó.

Öüîãîð³÷ 
àñôàëüòîáåòîííå 
ïîêðèòòÿ â³äíîâèëè 
ó 241 ì³ñüêîìó äâîð³

Ï³äïðèºìñòâà êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿

«Êè¿âàâòîäîð» çàâåðøóþòü öüîãîð³÷í³

ðîáîòè ç êàï³òàëüíîãî òà ïîòî÷íîãî ðå-

ìîíò³â ì³æêâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â ³ ïðè-

áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. Öüîãî ðîêó àñ-

ôàëüòîáåòîííå ïîêðèòòÿ â³äíîâèëè ó

241 äâîð³. ßê ïîâ³äîìëÿº êîìóíàëüíà

êîðïîðàö³ÿ, çàõîäè àêòèâíî òðèâàëè â

óñ³õ ðàéîíàõ Êèºâà. Ïðîãðàìó ç îíîâ-

ëåííÿ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ó ì³ñ-

ò³ çàïëàíîâàíî ïðîäîâæèòè é íàñòóï-

íîãî ðîêó.

Ó÷îðà äåïóòàòè ì³ñüêðàäè ðîçãëÿäàëè ïðîåêò áþäæåòó Êèºâà íà 2017-é ð³ê, îïðàöüîâóâàëè âñ³ ïðîïîçèö³¿, ÿê³ íàä³éøëè
òà àëãîðèòì ä³é ùîäî éîãî óõâàëåííÿ. Âæå íà íàéáëèæ÷èõ çàñ³äàííÿõ êîøòîðèñ ñòîëèö³ ìàº áóòè óõâàëåíèé ó ö³ëîìó

Íàïåðåäí³ îáãîâîðåí-
íÿ â ñåñ³éí³é çàë³ áþ-
äæåòó òà ïðîãðàìè ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó Êèºâà â³äáó-
ëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ãî-
ëîâíèõ ô³íàíñîâèõ
äîêóìåíò³â ãðîìàä-
ñüêîñò³ ì³ñòà. Áóëî âè-
ñëîâëåíî ÷èìàëî ïðî-
ïîçèö³é ùîäî
ïåðåðîçïîä³ëó âèäàò-
ê³â êîøòîðèñó íà íà-
ñòóïíèé ð³ê. Çîêðåìà,
êèÿíè ïðîïîíóâàëè
çá³ëüøèòè ô³íàíñó-
âàííÿ íà áëàãîóñòð³é,
íà çâåäåííÿ ñïîðò-
ìàéäàí÷èê³â, ó òîìó
÷èñë³ äëÿ ìàëîìîá³ëü-
íèõ ëþäåé, çá³ëüøåí-
íÿ âèäàòê³â íà êàïðå-
ìîíòè áóäèíê³â,
ìîäåðí³çàö³þ áþâå-
ò³â, àñôàëüòóâàííÿ
ïðèáóäèíêîâèõ ïðî¿ç-
ä³â òîùî. Ãîëîâíà ³í-
òðèãà ó ñåñ³éí³é çàë³
â÷îðà — ÿêèì ïð³îðè-
òåòíèì ïîòðåáàì ãî-
ðîäÿí â³ääàòè ïåðåâà-
ãó òà êîëè óõâàëþâàòè
êîøòîðèñ ñòîëèö³ íà
2017 ð³ê ó ö³ëîìó?

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

1 ãðóäíÿ 1991 ðîêó, â Óêðà¿í³ â³ä-

áóâñÿ ðåôåðåíäóì ïðî íåçàëåæ-

í³ñòü êðà¿íè. Ïîíàä 90% æèòåë³â

âèñëîâèëèñÿ íà ï³äòðèìêó íåçà-

ëåæíîñò³. Äî öüîãî,24 ñåðïíÿ 1991

ðîêó, Âåðõîâíà Ðàäà ÓÐÑÐ ïðèéíÿ-

ëà Àêò ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíî-

ñò³ Óêðà¿íè, à ðåôåðåíäóì ïîâèíåí

áóâ ïîêàçàòè ñòàâëåííÿ íàñåëåí-

íÿ äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

Про затвердження Порядку 
залучення, розрахунку розміру 
і використання коштів пайової 

участі замовників у розвитку 
інфраструктури міста Києва

Рішення Київської міської ради № 411/1415 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону Укра&

їни «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою вдосконалення порядку залучення, розрахунку
розмірів і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê çàëó÷åííÿ, ðîçðàõóí-

êó ðîçì³ðó ³ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ïàéîâî¿ ó÷àñ-

ò³ çàìîâíèê³â ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà

Êèºâà (äàë³ — Ïîðÿäîê), ùî äîäàºòüñÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Ðîçðîáèòè òà çàïðîâàäèòè ñïåö³àë³çîâà-

íèé ïðîãðàìíèé êîìïëåêñ äëÿ ðîçðàõóíêó ðîç-

ì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà ïîäàííÿ äîêóìåíò³â ÷å-

ðåç çàñîáè òåëåêîìóí³êàö³éíîãî çâ’ÿçêó ç íà-

êëàäåííÿì åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó

(äàë³ — ïðîãðàìíèé êîìïëåêñ) ïðîòÿãîì 6 (øåñ-

òè) ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ô³íàíñóâàííÿ

òàêî¿ ðîçðîáêè.

2.2. Çà â³äñóòíîñò³ ô³íàíñóâàííÿ ðîçðîáêè

ïðîãðàìíîãî êîìïëåêñó ó 2016 áþäæåòíîìó ðî-

ö³ ïåðåäáà÷èòè â³äïîâ³äíå ô³íàíñóâàííÿ ó ïðî-

åêò³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê.

3. Ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåíü ïðî íàäàííÿ çàìîâ-

íèêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó êîðèñòóâàííÿ òà ïðè

óêëàäàíí³ äîãîâîð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿ-

íîê (ó ò. ÷. ïîíîâëåííÿ) â³äïîâ³äíèì ñòðóêòóð-

íèì ï³äðîçä³ëîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) ìàþòü ïåðåäáà÷àòèñÿ çîáîâ’ÿçàí-

íÿ â³äïîâ³äíîãî ñóá’ºêòà ùîäî óêëàäåííÿ ïðè

áóä³âíèöòâ³ íîâîãî îá’ºêòà àáî ðåêîíñòðóêö³¿

áóäü-ÿêèõ îá’ºêò³â (áóä³âåëü, ñïîðóä, ¿õ êîì-

ïëåêñ³â àáî ÷àñòèí) ç Äåïàðòàìåíòîì åêîíî-

ì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü

òà ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïî-

ðÿäêó â ïîâíîìó îáñÿç³ äî ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà

â åêñïëóàòàö³þ.

4. Ïðè âèäà÷³ â³äïîâ³äíèì ñòðóêòóðíèì ï³ä-

ðîçä³ëîì ì³ñòîáóä³âíèõ óìîâ ³ îáìåæåíü çàáó-

äîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ïåðåáóâàº ó âîëî-

ä³íí³ ÷è êîðèñòóâàíí³ çàìîâíèêà, ìàº ïåðåäáà-

÷àòèñÿ ³íôîðìóâàííÿ ùîäî çîáîâ’ÿçàííÿ çà-

ìîâíèêà óêëàñòè ç Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè

òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) äîãîâ³ð ïðî ïàéîâó ó÷àñòü òà ñïëàòèòè

ïàéîâó ó÷àñòü â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïîðÿäêó â

ïîâíîìó îáñÿç³ äî ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëó-

àòàö³þ.

5. Ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿, êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà,

óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì³ñòà Êèºâà, ÿêèì â³äîì³ âèïàäêè ïðèéíÿò-

òÿ â åêñïëóàòàö³þ íîâîçáóäîâàíèõ, ðåêîíñòðó-

éîâàíèõ îá’ºêò³â áåç íàÿâíîñò³ äîâ³äêè ïðî ñïëà-

òó ïàéîâî¿ ó÷àñò³, çîáîâ’ÿçàí³ ïîâ³äîìèòè ïðî

öå Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ³íøèì îðãà-

íàì äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-

âàííÿ (ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ¿õ ïîâíîâàæåíü) äëÿ

âæèòòÿ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêî-

íîäàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ñòÿãíåííÿ êîøò³â ïà-

éîâî¿ ó÷àñò³ äî áþäæåòó ì³ñòà ³ç çàìîâíèê³â òà-

êèõ îá’ºêò³â.

6. Ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ ôàêòó ïðèéíÿòòÿ 

îá’ºêòà áóä³âíèöòâà, àáî ðåêîíñòðóêö³¿ â åêñ-

ïëóàòàö³þ, àáî ïðèñâîºííÿ àäðåñè íîâîçáó-

äîâàíèì, ðåêîíñòðóéîâàíèì îá’ºêòàì áåç íà-

ÿâíîñò³ äîâ³äêè ïðî âèêîíàííÿ óìîâ ïàéîâî¿

ó÷àñò³ Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çîáî-

â’ÿçàíèé çâåðíóòèñÿ äî îñîáè, ùî ïîðóøèëà

óìîâè Ïîðÿäêó, ç âèìîãîþ ïðî óêëàäåííÿ äî-

ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü òà, çà íàÿâíîñò³ 

îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ, çâåðíóòèñÿ äî ïðàâî-

îõîðîííèõ îðãàí³â àáî äî ñóäó.

7. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî çâ³ëü-

íåííÿ çàìîâíèê³â â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà

ïðî çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³, ïðèé-

íÿò³ äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì, çáå-

ð³ãàþòü ñâîþ ÷èíí³ñòü.

8. Âñòàíîâèòè, ùî íà ïåð³îä äî 31.12.2017 â

ïóíêòàõ 6.4 òà 6.5 Ïîðÿäêó â ôîðìóë³ ðîçðàõóí-

êó ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çàñòîñîâóâàòè ïîíè-

æóþ÷èé êîåô³ö³ºíò 0,5 ÿê äëÿ æèòëîâèõ, òàê ³ äëÿ

íåæèòëîâèõ ïëîù.

9. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

10. Öå ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç 01.01.2017.

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê 1

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 15.11.2016 ¹ 411/1415

Порядок залучення, розрахунку розміру 
і використання коштів пайової участі замовників 

у розвитку інфраструктури міста Києва

². Ñôåðà çàñòîñóâàííÿ

Ïîðÿäîê çàëó÷åííÿ, ðîçðàõóíêó ðîçì³ðó ³ âè-

êîðèñòàííÿ êîøò³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çàìîâíèê³â ó

ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ —

Ïîðÿäîê) âèçíà÷àº ìåõàí³çì çàëó÷åííÿ, ðîçðà-

õóíêó ðîçì³ð³â ³ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ïàéîâî¿

ó÷àñò³ çàìîâíèê³â ó ñòâîðåíí³ ³ ðîçâèòêó ³íæå-

íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — ïàéîâà ó÷àñòü) òà

îôîðìëåííÿ äîãîâîð³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó çâ’ÿçêó

ç³ çä³éñíåííÿì àáî íàì³ðàìè íà çä³éñíåííÿ áó-

ä³âíèöòâà (â òîìó ÷èñë³ íîâîãî áóä³âíèöòâà òà

ðåêîíñòðóêö³¿) îá’ºêò³â (â òîìó ÷èñë³ áóäèíê³â,

áóä³âåëü, ñïîðóä, ¿õ êîìïëåêñ³â àáî ÷àñòèí) íå-

çàëåæíî â³ä ¿õ ôîðìè âëàñíîñò³.

II. Âèçíà÷åííÿ òåðì³í³â

2.1. Çàìîâíèê — ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñî-

áà, ÿêà çä³éñíþº, ìàº íàì³ð çä³éñíèòè íîâå áó-

ä³âíèöòâî àáî ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêò³â (áóäèí-

ê³â, áóä³âåëü, ñïîðóä, ¿õ êîìïëåêñ³â àáî ÷àñòèí).

2.2. Ðåêîíñòðóêö³ÿ — ïåðåáóäîâà ïðèéíÿòî-

ãî â åêñïëóàòàö³þ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îá’-

ºêòà áóä³âíèöòâà (÷àñòèíè áóäèíêó, áóä³âë³, ñïî-

ðóäè), ùî ïåðåäáà÷àº çì³íó éîãî ãåîìåòðè÷íèõ

ðîçì³ð³â ç³ çì³íîþ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åí-

íÿ (àáî áåç òàêî¿), âíàñë³äîê ÷îãî â³äáóâàºòüñÿ

çì³íà îñíîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíè-

ê³â îá’ºêòà (ê³ëüê³ñòü ïðîäóêö³¿, ïîòóæí³ñòü òî-

ùî), çàáåçïå÷åííÿ âäîñêîíàëåííÿ âèðîáíèö-

òâà, ï³äâèùåííÿ éîãî òåõí³êî-åêîíîì³÷íîãî ð³â-

íÿ òà ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿, ùî âèãîòîâëÿºòüñÿ, ïîë³ï-

øåííÿ óìîâ éîãî åêñïëóàòàö³¿ òà ÿêîñò³ ïîñëóã.

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïåðåäáà÷àº ïîâíå àáî ÷àñòêî-

âå çáåðåæåííÿ åëåìåíò³â íåñó÷èõ ³ îãîðîäæó-

âàëüíèõ êîíñòðóêö³é òà ïðèçóïèíåííÿ íà ÷àñ âè-

êîíàííÿ ðîá³ò åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà â ö³ëîìó àáî

éîãî ÷àñòèí (çà óìîâèëõ àâòîíîìíîñò³).

2.3. Ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ — çàòâåðäæåí³

òåêñòîâ³ òà ãðàô³÷í³ ìàòåð³àëè, ÿêèìè âèçíà-

÷àþòüñÿ ì³ñòîáóä³âí³, îá’ºìíî-ïëàíóâàëüí³,

àðõ³òåêòóðí³, êîíñòðóêòèâí³, òåõí³÷í³, òåõíîëî-

ã³÷í³ ð³øåííÿ, à òàêîæ êîøòîðèñè îá’ºêò³â áó-

ä³âíèöòâà.

2.4. Òåõí³÷íà ³íâåíòàðèçàö³ÿ — öå âèçíà÷åí-

íÿ ôàêòè÷íî¿ ïëîù³, îá’ºìó îá’ºêò³â, çáóäîâà-

íèõ (ðåêîíñòðóéîâàíèõ) áóäèíê³â, äîïîì³æíèõ

áóä³âåëü òà ñïîðóä (ùîäî ïðîåêòíèõ), îáñòåæåí-

íÿ òà îö³íêà òåõí³÷íîãî ñòàíó íàÿâíèõ îá’ºêò³â.

2.5. Íîâå áóä³âíèöòâî — áóä³âíèöòâî áóäèí-

ê³â, áóä³âåëü, ñïîðóä, ¿õ êîìïëåêñ³â, ùî çä³é-

ñíþºòüñÿ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ îá’ºêò³â âèðîáíè-

÷îãî òà íåâèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åííÿ, à òàêîæ ë³-

í³éíèõ îá’ºêò³â ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè, â òîìó ÷èñë³ äîáóäîâà çóïèíåíèõ 

îá’ºêò³â íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà.

2.6. Òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè — ³íôîð-

ìàö³ÿ ùîäî õàðàêòåðèñòèêè îá’ºêòà áóä³âíèöòâà

òà/àáî ðåêîíñòðóêö³¿ (íàçâà îá’ºêòà, âèä áóä³â-

íèöòâà, ïëîùà ä³ëÿíêè, ïëîùà çàáóäîâè, ïëî-

ùà âáóäîâàíèõ ïðèì³ùåíü, ïëîùà æèòëîâèõ

ïðèì³ùåíü, çàãàëüíà ïëîùà, êîðèñíà ïëîùà,

áóä³âåëüíèé îá’ºì, ïîâåðõîâ³ñòü òà ³íø³ õàðàê-

òåðèñòèêè, ïåðåäáà÷åí³ ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà/

ðåêîíñòðóêö³¿).

2.7. Ïàðê³íã — áóäèíîê (ñïîðóäà), ÷àñòèíà áó-

äèíêó (ñïîðóäè) àáî êîìïëåêñ áóäèíê³â (ñïî-

ðóä) ç ïðèì³ùåííÿìè äëÿ ïîñò³éíîãî àáî òèì÷à-

ñîâîãî çáåð³ãàííÿ, à òàêîæ åëåìåíòàìè òåõí³÷-

íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â òà

³íøèõ ìîòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

III. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ

3.1. Ïàéîâà ó÷àñòü º îáîâ’ÿçêîâèì âíåñêîì,

ÿêèé çàìîâíèê ìàº ñïëàòèòè äî áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíàìè

Óêðà¿íè òà öèì Ïîðÿäêîì.

3.2. Ïàéîâà ó÷àñòü âêëþ÷àº â ñåáå â³äøêîäó-

âàííÿ âèòðàò ì³ñüêîãî áþäæåòó íà ñòâîðåííÿ ³

ðîçâèòîê ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ òà ñîö³àëü-

íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íàñåëåíîãî ïóíêòó ó çâ’ÿç-

êó ³ç ðåàë³çàö³ºþ çàìîâíèêîì ïðîåêòó íîâîãî

áóä³âíèöòâà àáî ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â (áóäèí-

ê³â, áóä³âåëü, ñïîðóä, ¿õ êîìïëåêñ³â àáî ÷àñòèí)

íåçàëåæíî â³ä ¿õ ôîðì âëàñíîñò³ íà òåðèòîð³¿

ì³ñòà Êèºâà.

3.3. Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ —

Äåïàðòàìåíò) º ºäèíèì îðãàíîì, óïîâíîâàæå-

íèì çä³éñíþâàòè ðîçðàõóíîê ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà

óêëàäàííÿ, çì³íó òà ðîç³ðâàííÿ äîãîâîð³â ïðî

ïàéîâó ó÷àñòü (ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé ³í-

øèõ ïîëîæåíü öüîãî Ïîðÿäêó).

3.4. ²íøèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì, êîìó-

íàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³-

çàö³ÿì çàáîðîíÿºòüñÿ çàëó÷åííÿ íà áóäü-ÿêèõ çà-

ñàäàõ êîøò³â çàìîâíèê³â ÿê ïàéîâî¿ ó÷àñò³.

3.5. Ðîçì³ð ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèçíà÷àºòüñÿ çà

ïðèíöèïàìè:

— ð³âíîñò³ çàìîâíèê³â ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³-

ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³;

— êîìïåíñàö³¿ âèòðàò áþäæåòó ì³ñòà íà ñòâî-

ðåííÿ ³ ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-

ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà;

— êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó äî ðîçâèòêó ñîö³-

àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè ì³ñòà;

— â³äêðèòîñò³ ³ ïðîçîðîñò³ çàëó÷åííÿ òà âè-

çíà÷åííÿ ðîçì³ðó, ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³.

3.6. Êîøòè, îòðèìàí³ ÿê ïàéîâà ó÷àñòü ó ðîç-

âèòêó ³íôðàñòðóêòóðè íàñåëåíîãî ïóíêòó, ìî-

æóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ñòâîðåí-

íÿ ³ ðîçâèòêó ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ òà ñîö³àëü-

íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

IV. Çàëó÷åííÿ çàìîâíèê³â äî ïàéîâî¿ ó÷àñò³

4.1. Çàìîâíèê, ÿêèé çä³éñíþº àáî ìàº íàì³ð

çä³éñíèòè íîâå áóä³âíèöòâî àáî ðåêîíñòðóêö³þ

îá’ºêò³â (ó ðàç³ çá³ëüøåííÿ çàãàëüíî¿ ïëîù³ 

îá’ºêòà), çîáîâ’ÿçàíèé äî ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â

åêñïëóàòàö³þ âçÿòè ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ ³ ðîçâèò-

êó ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà-

÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì òà öèì Ïîðÿäêîì.

Çàëó÷åííÿ çàìîâíèê³â äî ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³ä-

áóâàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü

çàìîâíèêà ó ñòâîðåíí³ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ òà

³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà

Êèºâà, óêëàäåíîãî ì³æ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåð-

æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) â îñîá³ Äåïàðòàìåíòó

åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà çàìîâíèêîì (äàë³ — äîãî-

â³ð ïðî ïàéîâó ó÷àñòü).

4.2. Äî ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóê-

òóðè íå çàëó÷àþòüñÿ çàìîâíèêè ó ðàç³ íîâîãî

áóä³âíèöòâà òà/àáî ðåêîíñòðóêö³¿ íà òåðèòîð³¿

ì³ñòà Êèºâà:

— îá’ºêò³â áóäü-ÿêîãî ïðèçíà÷åííÿ íà çàìîâ-

ëåííÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â àáî îðãàí³â ì³ñöåâî-

ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ÷àñòèí³, ùî ô³íàíñóºòüñÿ

çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî àáî ì³ñöåâîãî

áþäæåò³â;

— áóä³âåëü íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, çàêëàä³â

êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, ìåäè÷íî-

ãî ³ îçäîðîâ÷îãî ïðèçíà÷åííÿ (âèä òàêèõ áóä³-

âåëü âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Äåðæàâíîãî

êëàñèô³êàòîðà áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà ð³âí³ ï³äêëà-

ñó);

áóäèíê³â æèòëîâîãî ôîíäó ñîö³àëüíîãî ïðè-

çíà÷åííÿ òà äîñòóïíîãî æèòëà â ÷àñòèí³ òàêèõ

ïëîù;

— ³íäèâ³äóàëüíèõ (ñàäèáíèõ) æèòëîâèõ áó-

äèíê³â, ñàäîâèõ, äà÷íèõ áóäèíê³â çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ äî 300 êâàäðàòíèõ ìåòð³â,— ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ íà â³äïîâ³äíèõ

çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ;

— îá’ºêò³â êîìïëåêñíî¿ çàáóäîâè òåðèòîð³é, ùî

çä³éñíþºòüñÿ çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòèö³éíèõ êîí-

êóðñ³â àáî àóêö³îí³â ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;

— îá’ºêò³â, ùî ñïîðóäæóþòüñÿ çàì³ñòü òèõ,

ùî ïîøêîäæåí³ àáî çðóéíîâàí³ âíàñë³äîê íàä-

çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òåõíîãåííîãî àáî ïðèðîä-

íîãî õàðàêòåðó;

— îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿, òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè, îá’ºêò³â åíåðãåòèêè, çâ’ÿçêó òà äî-

ðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà (êð³ì îá’ºêò³â äîðîæ-

íüîãî ñåðâ³ñó), òåõí³÷íèõ ïðèì³ùåíü;

— îá’ºêò³â ó ìåæàõ ³íäóñòð³àëüíèõ ïàðê³â íà

çàìîâëåííÿ ³í³ö³àòîð³â ñòâîðåííÿ ³íäóñòð³àëü-

íèõ ïàðê³â, êåðóþ÷èõ êîìïàí³é ³íäóñòð³àëüíèõ

ïàðê³â, ó÷àñíèê³â ³íäóñòð³àëüíèõ ïàðê³â;

— áóä³âåëü, ñïîðóä, ¿õ êîìïëåêñ³â àáî ÷àñòèí

ïðåäñòàâíèöòâ ³íîçåìíèõ äåðæàâ â³äïîâ³äíî äî

Â³äåíñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî äèïëîìàòè÷í³ çíîñèíè;

— ïàðê³íã³â.

4.3. Êîøòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ñïëà÷óþòüñÿ çàìîâ-

íèêîì â ïîâíîìó îáñÿç³ äî ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà

áóä³âíèöòâà/ðåêîíñòðóêö³¿ â åêñïëóàòàö³þ ºäè-

íèì ïëàòåæåì àáî ÷àñòèíàìè çà ãðàô³êîì, ùî

âèçíà÷àºòüñÿ äîãîâîðîì ïðî ïàéîâó ó÷àñòü.

Ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà â åêñïëóàòà-

ö³þ áåç ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â ïîâíîìó îáñÿ-

ç³ íå çâ³ëüíÿº çàìîâíèêà â³ä îáîâ’ÿçêó ¿¿ ñïëàòè.

V. Óêëàäåííÿ äîãîâîðó òà ðîçðàõóíîê

ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³

5.1. Çâåðíåííÿ çàìîâíèêà ïðî óêëàäåííÿ äî-

ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü.
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5.1.1. Ï³äñòàâîþ äëÿ ðîçðàõóíêó ðîçì³ðó ïà-

éîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè íàñåëå-

íîãî ïóíêòó º çâåðíåííÿ çàìîâíèêà äî Äåïàð-

òàìåíòó ïðî óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî ïàéîâó

ó÷àñòü. Òàêå çâåðíåííÿ ïîäàºòüñÿ ùîäî êîæíî-

ãî îá’ºêòà áóä³âíèöòâà îêðåìî.

Ðàçîì ³ç çâåðíåííÿì çàìîâíèê ïîäàº çàâ³ðå-

í³ íàëåæíèì ÷èíîì ç³ ñâîãî áîêó êîï³¿ òàêèõ äî-

êóìåíò³â:

— ïðî çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿;

— çàòâåðäæåíî¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â ÷àñòèí³ òåõí³êî-åêî-

íîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â îá’ºêòà áóä³âíèöòâà òà êîø-

òîðèñó (çà íàÿâíîñò³);

— ïîçèòèâíîãî âèñíîâêó äåðæàâíî¿ áóä³âåëü-

íî¿ åêñïåðòèçè êîøòîðèñó (çà íàÿâíîñò³ êîø-

òîðèñó);

— òåõí³÷íîãî ïàñïîðòà îá’ºêòà àáî äîâ³äêè

ùîäî ïîêàçíèê³â íà æèòëîâèé, ãðîìàäñüêèé ÷è

âèðîáíè÷èé áóäèíîê, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, çà-

õèñí³ ñïîðóäè (çà íàÿâíîñò³ íà äàòó ïîäà÷³ çàÿâè);

— äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü òåõí³êî-åêî-

íîì³÷í³ ïîêàçíèêè îá’ºêòà äî ïðîâåäåííÿ ðå-

êîíñòðóêö³¿ (ó âèïàäêó ðåêîíñòðóêö³¿): äîêóìåí-

òè íà ïðàâî âëàñíîñò³ (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó

àáî ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³) àáî òåõí³÷-

íèé ïàñïîðò îá’ºêòà;

— ïðîïîçèö³é ùîäî ñòðîê³â (ãðàô³ê) ñïëàòè

ïàéîâî¿ ó÷àñò³, âèêëàäåí³ ó òåêñò³ çâåðíåííÿ.

Íà âèìîãó Äåïàðòàìåíòó çàìîâíèê ïîâèíåí

ïðåä’ÿâèòè îðèã³íàëè äîêóìåíò³â, ïåðåäáà÷åí³

öèì ïóíêòîì.

5.1.2. Ïðè çâåðíåíí³ çàÿâíèê³â ç ïèòàíü ïà-

éîâî¿ ó÷àñò³ Äåïàðòàìåíò ïåðåâ³ðÿº äîêóìåí-

òè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó çàÿâíèêà òà îáñÿã ïîâ-

íîâàæåíü òàêî¿ îñîáè.

5.1.3. Íàâåäåíèé ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ ïî-

äàþòüñÿ çàìîâíèêîì äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàíü ùî-

äî ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà ðîçðàõóíêó ðîçì³ð³â ïàéî-

âî¿ ó÷àñò³, º âè÷åðïíèì.

Äåïàðòàìåíò íå ìàº ïðàâà âèìàãàòè â³ä çà-

ìîâíèêà íàäàííÿ ³íøèõ äîêóìåíò³â, êð³ì òèõ, ÿê³

âèçíà÷åí³ ï³äïóíêòàìè 5.1.1 òà 5.1.2 öüîãî Ïî-

ðÿäêó, à òàêîæ êð³ì âèïàäê³â, êîëè â ïîäàíèõ çà-

ìîâíèêîì äîêóìåíòàõ âñòàíîâëåíî ðîçá³æíî-

ñò³ (íåâ³äïîâ³äíîñò³).

Äåïàðòàìåíò íå ïåðåâ³ðÿº íàÿâí³ñòü ó çàìîâ-

íèêà äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ïðîâåäåííÿ áó-

ä³âåëüíèõ ðîá³ò, ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èõ äîêóìåí-

ò³â íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó òîùî ³ íå íåñå â³äïîâ³-

äàëüíîñò³ çà ïðàâîì³ðí³ñòü çä³éñíåííÿ íîâîãî

áóä³âíèöòâà àáî ðåêîíñòðóêö³¿. Â³äñóòí³ñòü ÷è

âòðàòà çàìîâíèêîì ï³äñòàâ äëÿ ïðîâåäåííÿ áó-

ä³âåëüíèõ ðîá³ò/ðåêîíñòðóêö³¿, â òîìó ÷èñë³ â³ä-

ñóòí³ñòü â³äïîâ³äíî¿ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿, íå

º ï³äñòàâîþ äëÿ âèçíàííÿ äîãîâîðó ïðî ïàéîâó

ó÷àñòü íåä³éñíèì.

Íå ðîçãëÿäàþòüñÿ äîêóìåíòè ç ï³ä÷èùåííÿ-

ìè àáî äîïèñêàìè, çàêðåñëåíèìè ñëîâàìè òà

³íøèìè, íå îáóìîâëåíèìè â íèõ âèïðàâëåííÿ-

ìè, çàïîâíåí³ îë³âöåì, ç ïîøêîäæåííÿìè, à òà-

êîæ îôîðìëåí³ ç ïîðóøåííÿì âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà.

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîâíîòó ³ äîñòîâ³ðí³ñòü

äàíèõ, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ïîäàíèõ äî Äåïàðòàìåí-

òó äîêóìåíòàõ, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ âèçíà÷àºòüñÿ

ðîçì³ð òà ñòðîê (ãðàô³ê) îïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³,

íåñå çàìîâíèê.

5.1.4. Âèð³øåííÿ ïèòàíü ùîäî ïàéîâî¿ ó÷àñ-

ò³ òà ðîçðàõóíêè ðîçì³ð³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðàç³

íàÿâíîñò³ ñï³ââëàñíèê³â îá’ºêòà áóä³âíèöòâà

çä³éñíþþòüñÿ ï³ñëÿ îäåðæàííÿ Äåïàðòàìåíòîì

¿õ êîëåêòèâíîãî çâåðíåííÿ àáî çâåðíåííÿ â³ä

îäíîãî ç íèõ òà íàäàííÿ íàëåæíèì ÷èíîì çà-

ñâ³ä÷åíî¿ ïèñüìîâî¿ çãîäè ³íøèõ ñï³ââëàñíèê³â.

5.1.5. Çâåðíåííÿ ïðî óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî

ïàéîâó ó÷àñòü ðàçîì ç äîäàíèìè äî íüîãî äîêó-

ìåíòàìè ïîäàºòüñÿ çàìîâíèêîì äî Äåïàðòà-

ìåíòó òàêèì ÷èíîì:

— ó ïàïåðîâ³é ôîðì³ — îñîáèñòî àáî ÷åðåç

óïîâíîâàæåíó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îñîáó,

÷è çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó (÷åðåç ïîøòî-

âå â³ää³ëåííÿ, ö³ííèì ëèñòîì ç îïèñîì âêëà-

äåííÿ òà ïîâ³äîìëåííÿì ïðî âðó÷åííÿ ïîøòî-

âîãî â³äïðàâëåííÿ);

— â åëåêòðîíí³é ôîðì³ — çàñîáàìè òåëåêî-

ìóí³êàö³éíîãî çâ’ÿçêó ç íàêëàäåííÿì åëåêòðîí-

íîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó íà êîæåí ïîäàíèé äî-

êóìåíò. Äî ðîçðîáêè â³äïîâ³äíîãî ïðîãðàìíî-

ãî çàáåçïå÷åííÿ òà éîãî âïðîâàäæåííÿ â åêñ-

ïëóàòàö³þ çâåðíåííÿ ïðî óêëàäåííÿ äîãîâîðó

ïðî ïàéîâó ó÷àñòü ðàçîì ç äîäàíèìè äî íüîãî

äîêóìåíòàìè ïîäàºòüñÿ çàìîâíèêîì âèêëþ÷-

íî â ïàïåðîâ³é ôîðì³ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

àáçàöîì äðóãèì öüîãî ï³äïóíêòó.

5.1.6. Ïðèéîì ãðîìàäÿí ç ïðèâîäó ïîäàííÿ

äîêóìåíò³â äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïðî ïàéî-

âó ó÷àñòü òà ïðîâåäåííÿ ïðèéîìó ãðîìàäÿí ³ç

³íøèõ ïèòàíü ùîäî ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çä³éñíþºòü-

ñÿ ó âèçíà÷åí³ äí³ òà ãîäèíè çã³äíî ³ç ãðàô³êà-

ìè, ùî çàòâåðäæóþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì, àëå

íå ìåíøå 20 (äâàäöÿòè) ãîäèí íà òèæäåíü.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ïîðÿäîê, ãðàô³ê ïðèéîìó ïî-

ñàäîâèìè îñîáàìè Äåïàðòàìåíòó ðîçì³ùóºòü-

ñÿ íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà òà â ïðèì³ùåíí³ ãðîìàäñüêî¿

ïðèéìàëüí³ áóä³âë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

5.1.7. Çâåðíåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïîäà-

ºòüñÿ çà óìîâè ³äåíòèô³êàö³¿ îñîáè çàìîâíèêà

(ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿) ç âèêîðèñòàííÿì åëåê-

òðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó ÷è ³íøîãî àëüòåð-

íàòèâíîãî çàñîáó ³äåíòèô³êàö³¿, ïåðåäáà÷åíî-

ãî çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî¿ îñîáè.

Çâåðíåííÿ ôîðìóºòüñÿ çàìîâíèêîì â åëåê-

òðîíí³é ôîðì³ ç îáîâ’ÿçêîâèì äîëó÷åííÿì äî

íüîãî åëåêòðîííèõ êîï³é äîêóìåíò³â, íåîáõ³ä-

íèõ çã³äíî ç ïåðåë³êîì çà öèì Ïîðÿäêîì, âèãî-

òîâëåíèõ øëÿõîì ñêàíóâàííÿ òà íàêëàäåííÿì

åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó îñîáè, ÿêà ïî-

äàº òàê³ äîêóìåíòè.

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà â³äïîâ³äí³ñòü åëåêòðîí-

íèõ êîï³é äîêóìåíò³â îðèã³íàëàì òàêèõ äîêóìåí-

ò³â ó ïàïåðîâ³é ôîðì³, ó ðàç³ ïîäàííÿ çàÿâè â

åëåêòðîíí³é ôîðì³, íåñå îñîáà, ÿêà âèãîòîâèëà

åëåêòðîíí³ êîï³¿ äîêóìåíò³â òà ïîñâ³ä÷èëà ¿õ

åëåêòðîííèì öèôðîâèì ï³äïèñîì.

5.1.8. Ó ðàç³ ïîäàííÿ çâåðíåííÿ ïðî óêëàäåí-

íÿ äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü òà äîäàíèõ äî

íüîãî äîêóìåíò³â ç ïîðóøåííÿì âèìîã, ïåðåä-

áà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà öèì Ïîðÿä-

êîì, Äåïàðòàìåíò íå ï³çí³øå 10 (äåñÿòè) ðîáî-

÷èõ äí³â ç ìîìåíòó ðåºñòðàö³¿ òàêîãî çâåðíåí-

íÿ ïèñüìîâî ïîâ³äîìëÿº çàìîâíèêó ïðî íàÿâí³

íåäîë³êè ç âèçíà÷åííÿì êîíêðåòíèõ âèìîã, ÿê³

íå áóëè äîòðèìàí³ çàìîâíèêîì. Çàìîâíèê ïðî-

òÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îòðèìàí-

íÿ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïîâèíåí óñóíóòè çàçíà-

÷åí³ íåäîë³êè.

5.1.9. Ðîçðàõóíîê ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çä³é-

ñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ìåòîäèêè ðîçðàõóíêó

ïàéîâî¿ ó÷àñò³, âèçíà÷åíî¿ â ðîçä³ë³ VI öüîãî Ïî-

ðÿäêó.

5.2. Ðîçðàõóíîê ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³

òà óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü.

5.2.1. ²ñòîòíèìè óìîâàìè äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü º:

1) ðîçì³ð ïàéîâî¿ ó÷àñò³;

2) ñòðîê (ãðàô³ê) ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³;

3) â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñòîð³í.

Íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ äîãîâîðó º ðîçðàõóíîê

ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³.

Ñòðîê (ãðàô³ê) ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèçíà-

÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðîïîçèö³é, íàäàíèõ çà-

ìîâíèêîì, çã³äíî ç ï³äïóíêòîì 5.1.1 öüîãî Ïî-

ðÿäêó. Ïðè öüîìó ïàéîâà ó÷àñòü ìàº áóòè ñïëà-

÷åíà â ïîâíîìó îáñÿç³ äî ââåäåííÿ îá’ºêòà â

åêñïëóàòàö³þ.

Ôîðìà ïðèì³ðíîãî äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü

çàòâåðäæóºòüñÿ íàêàçîì Äåïàðòàìåíòó òà ïóá-

ë³êóºòüñÿ íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

5.2.2. Äåïàðòàìåíò ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðî-

áî÷èõ äí³â ç äíÿ ðåºñòðàö³¿ çâåðíåííÿ çàìîâ-

íèêà ãîòóº òà íàäàº çàìîâíèêó ³ç ñóïðîâ³äíèì

ëèñòîì àáî çà ïèñüìîâîþ çàÿâîþ çàìîâíèêà

íàäñèëàº íà éîãî àäðåñó (ö³ííèì ëèñòîì ç ïî-

â³äîìëåííÿì ïðî âðó÷åííÿ) ÷è çàñîáàìè òåëå-

êîìóí³êàö³éíîãî çâ’ÿçêó ïðèì³ðíèê äîãîâîðó

ïðî ïàéîâó ó÷àñòü ç ðîçðàõóíêîì ðîçì³ðó ïà-

éîâî¿ ó÷àñò³.

Ïðèì³ðíèê äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü ç ðîç-

ðàõóíêîì ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ Äåïàðòàìåíò

íàäñèëàº çàìîâíèêó çà äîïîìîãîþ çàñîá³â òå-

ëåêîìóí³êàö³éíîãî çâ’ÿçêó ï³ñëÿ ðîçðîáêè â³äïî-

â³äíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà éîãî âïðî-

âàäæåííÿ â åêñïëóàòàö³þ.

5.2.3. Ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ ³ç ðîçðàõóíêîì

ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà äîãîâîðîì ïðî ïàéî-

âó ó÷àñòü ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè íàñåëåíî-

ãî ïóíêòó çàìîâíèê ïîâèíåí ïèñüìîâî çâåðíó-

òèñÿ äî Äåïàðòàìåíòó äëÿ éîãî ï³äïèñàííÿ â

óñòàíîâëåíèé ó ñóïðîâ³äíîìó ëèñò³ òåðì³í (íå

á³ëüøå 5 (ï’ÿòè) ðîáî÷èõ äí³â).

5.2.4. Ó ðàç³ íåçãîäè çàìîâíèêà ç âèçíà÷å-

íèì Äåïàðòàìåíòîì ðîçì³ðîì ïàéîâî¿ ó÷àñò³

òà/àáî äîãîâîðîì ïðî ïàéîâó ó÷àñòü çàìîâíèê

ìàº ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî Äåïàðòàìåíòó ç îá-

´ðóíòîâàíîþ ïðîïîçèö³ºþ ùîäî ïåðåãëÿäó ðîç-

ðàõîâàíîãî ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³. Äåïàðòà-

ìåíò çîáîâ’ÿçàíèé ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî-

÷èõ äí³â ðîçãëÿíóòè íàäàí³ çàìîâíèêîì ïðîïî-

çèö³¿ äî çä³éñíåíîãî Äåïàðòàìåíòîì ðîçðàõóí-

êó ³ íàäàòè ó öåé æå ñòðîê çàìîâíèêó îá´ðóíòî-

âàí³ çàïåðå÷åííÿ àáî ïåðåãëÿíóòè ðàí³øå çä³éñ-

íåíèé Äåïàðòàìåíòîì ðîçðàõóíîê ç óðàõóâàí-

íÿì äàíèõ, íàäàíèõ çàìîâíèêîì.

5.2.5. Ó ðàç³ íåçãîäè çàìîâíèêà ç âèçíà÷å-

íèì Äåïàðòàìåíòîì ðîçì³ðîì ïàéîâî¿ ó÷àñò³,

â òîìó ÷èñë³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó çàïåðå-

÷åíü Äåïàðòàìåíòó, çàìîâíèê ìîæå â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó çâåðíóòèñÿ äî ñóäó.

5.2.6. Äîãîâ³ð ïðî ïàéîâó ó÷àñòü ó ðîçâèòêó

³íôðàñòðóêòóðè íàñåëåíîãî ïóíêòó óêëàäàºòüñÿ

íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç 15 (ï’ÿòíàäöÿòü) ðîáî÷èõ äí³â

ç äíÿ ðåºñòðàö³¿ çâåðíåííÿ çàìîâíèêà ïðî éî-

ãî óêëàäåííÿ, àëå äî ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà áóä³âíèö-

òâà â åêñïëóàòàö³þ, îêð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷å-

íèõ ïóíêòîì 4.2 öüîãî Ïîðÿäêó.

5.2.7. ßêùî ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ ïåðåä-

áà÷åíî ïóñêîâ³ êîìïëåêñè (÷åðãè), çà â³äïîâ³ä-

íèì çâåðíåííÿì çàìîâíèêà äîãîâ³ð ïðî ïàéî-

âó ó÷àñòü ìîæå óêëàäàòèñÿ íà êîæíèé ïóñêîâèé

êîìïëåêñ (÷åðãó) îêðåìî.

5.2.8. Ðîçì³ð ïàéîâî¿ ó÷àñò³, âèçíà÷åíèé äî-

ãîâîðîì ïðî ïàéîâó ó÷àñòü, ï³äëÿãàº êîðèãó-

âàííþ ï³ñëÿ íàäàííÿ çàìîâíèêîì äîêóìåíò³â

ïðî âèçíà÷åííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çà-

ãàëüíî¿ êîøòîðèñíî¿ âàðòîñò³ îá’ºêòà òà äàíèõ

òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ çàâåðøåíîãî áóä³âíèö-

òâîì/ðåêîíñòðóêö³ºþ îá’ºêòà, ùî ïðèéìàºòü-

ñÿ â åêñïëóàòàö³þ. Çàìîâíèê çîáîâ’ÿçàíèé íà-

äàòè â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ ïðîâåäåííÿ îñòà-

òî÷íèõ ðîçðàõóíê³â òà ñïëàòè çàìîâíèêîì ïà-

éîâî¿ ó÷àñò³ â ïîâíîìó îáñÿç³ çã³äíî ç äàíèìè,

çàçíà÷åíèìè ó öèõ äîêóìåíòàõ, íå ï³çí³øå í³æ

çà 15 (ï’ÿòíàäöÿòü) ðîáî÷èõ äí³â äî äàòè ââå-

äåííÿ â åêñïëóàòàö³þ.

Ïðè çìåíøåíí³ â ïðîöåñ³ ïðîåêòóâàííÿ òà áó-

ä³âíèöòâà òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â 

îá’ºêòà (â òîìó ÷èñë³ ïðè íåâ³äïîâ³äíîñò³ ôàê-

òè÷íèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â äàíèì

çàòâåðäæåíîãî ïðîåêòó) ñïëà÷åí³ êîøòè çà

ïàéîâó ó÷àñòü çàìîâíèêó íå ïîâåðòàþòüñÿ.

5.2.9. Çì³íà ñòðîê³â (ãðàô³êà) ñïëàòè ïàéîâî¿

ó÷àñò³ ìîæå áóòè âíåñåíà äî äîãîâîðó ïðî ïàéî-

âó ó÷àñòü çà ïèñüìîâèì çâåðíåííÿì çàìîâíèêà â

áóäü-ÿêèé ìîìåíò, àëå äî ïðèéíÿòòÿ 

îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ, â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ

ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, äî ôóíê-

ö³îíàëüíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ÿêî¿ íàëåæàòü ïèòàí-

íÿ áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó

(äàë³ — êîì³ñ³ÿ). Òàêå ð³øåííÿ êîì³ñ³ÿ ïîâèííà

ïðèéíÿòè ïðîòÿãîì 20 (äâàäöÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç

äàòè ïîäàííÿ äî êîì³ñ³¿ çàìîâíèêîì çâåðíåííÿ

³ç çàçíà÷åííÿì ñóìè, òåðì³íó òà îá´ðóíòóâàííÿì

ïðè÷èí òàêîãî â³äñòðî÷åííÿ òà ³íôîðìàö³¿ Äåïàð-

òàìåíòó ùîäî ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ äî ñïëàòè ³

ñòàíó ðîçðàõóíê³â çàìîâíèêà çà óêëàäåíèì äî-

ãîâîðîì ïðî ïàéîâó ó÷àñòü. Êîøòè ïàéîâî¿ ó÷àñ-

ò³ ñïëà÷óþòüñÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ äî ïðèéíÿòòÿ

îá’ºêòà áóä³âíèöòâà â åêñïëóàòàö³þ.

5.2.10. Äîãîâ³ð ïðî ïàéîâó ó÷àñòü ï³äëÿãàº

ðîç³ðâàííþ çà âçàºìíîþ çãîäîþ ñòîð³í â ðàç³

ïîäàííÿ ïèñüìîâî¿ çàÿâè çàìîâíèêà òà çà óìî-

âè ïîäàííÿ êîï³é òàêèõ äîêóìåíò³â:

— äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñêàñóâàí-

íÿ äåêëàðàö³¿ ïðî ïî÷àòîê âèêîíàííÿ áóä³âåëü-

íèõ ðîá³ò àáî àíóëþâàííÿ äîçâîëó íà âèêîíàí-

íÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò àáî;

— ùî ï³äòâåðäæóþòü ïåðåõ³ä äî ³íøî¿ îñîáè

àáî â³äñóòí³ñòü ïðàâ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, íà ÿê³é

çä³éñíþâàëîñü áóä³âíèöòâî, àáî;

— ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàí-

íÿ äî çàìîâíèêà ïóíêò 4.2 öüîãî Ïîðÿäêó.

Ð³øåííÿ ùîäî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü Äåïàðòàìåíò ïðèéìàº ïðîòÿãîì 10

(äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó ïîäàííÿ çà-

ìîâíèêîì â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè òà íåîáõ³äíèõ äîêó-

ìåíò³â.

Ó ðàç³ ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü

êîøòè, ñïëà÷åí³ çàìîâíèêîì â³äïîâ³äíî äî òà-

êîãî äîãîâîðó, íå ïîâåðòàþòüñÿ.

5.3. Ï³äòâåðäæåííÿ âèêîíàííÿ óìîâ äî-

ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü.

5.3.1. Íàëåæíå âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó ïðî

ïàéîâó ó÷àñòü ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äïîâ³äíîþ äî-

â³äêîþ (äàë³ — äîâ³äêà ïðî âèêîíàííÿ óìîâ ïà-

éîâî¿ ó÷àñò³), ÿêà ãîòóºòüñÿ ³ âèäàºòüñÿ çàìîâ-

íèêó Äåïàðòàìåíòîì ïðîòÿãîì 5 (ï’ÿòè) ðîáî-

÷èõ äí³â ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ êîøò³â òà ïðîâåäåí-

íÿ çàìîâíèêîì îñòàòî÷íèõ ðîçðàõóíê³â â³äïî-

â³äíî äî óìîâ óêëàäåíîãî äîãîâîðó ïðî ïàéîâó

ó÷àñòü, ï³äïóíêòó 5.2.8 öüîãî Ïîðÿäêó, à òàêîæ

íàäàííÿ äîêóìåíò³â, âèçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 5.3.2

öüîãî Ïîðÿäêó.

Äîãîâ³ð ïðî ïàéîâó ó÷àñòü, äîâ³äêà ïðî âèêî-

íàííÿ óìîâ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ íå ìîæóòü áóòè ï³äòâåð-

äæåííÿì ïðàâîì³ðíîñò³ çä³éñíåííÿ çàìîâíè-

êîì íîâîãî áóä³âíèöòâà àáî ðåêîíñòðóêö³¿ òà íå

º äîçâ³ëüíèìè äîêóìåíòàìè ó ãàëóç³ ì³ñòîáó-

ä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

5.3.2. Äëÿ îòðèìàííÿ äîâ³äêè ïðî âèêîíàííÿ

óìîâ äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü çàìîâíèê íà-

äàº äî Äåïàðòàìåíòó íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä-

÷åí³ êîï³¿ òàêèõ äîêóìåíò³â:

— ùî ï³äòâåðäæóþòü ïîâíó ñïëàòó ïàéîâî¿

ó÷àñò³;

— ùî ï³äòâåðäæóþòü çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ïà-

éîâî¿ ó÷àñò³ â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 6.8, 6.9 öüî-

ãî Ïîðÿäêó (ó ðàç³ íàÿâíîñò³);

— çàòâåðäæåíî¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â ÷àñòèí³ òåõí³êî-åêî-

íîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â îá’ºêòà áóä³âíèöòâà òà êîø-

òîðèñíî¿ ÷àñòèíè (çà íàÿâíîñò³) ó ðàç³ âíåñåí-

íÿ çì³í äî òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â çà

îá’ºêòîì ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïðî ïàéîâó

ó÷àñòü;

— ïîçèòèâíîãî âèñíîâêó äåðæàâíî¿ áóä³âåëü-

íî¿ åêñïåðòèçè îíîâëåíîãî êîøòîðèñó (çà íà-

ÿâíîñò³ êîøòîðèñó) ³ç çàçíà÷åííÿì çì³íåíèõ

òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â çà îá’ºêòîì;

— òåõí³÷íîãî ïàñïîðòà îá’ºêòà àáî äîâ³äêè

ùîäî ïîêàçíèê³â íà æèòëîâèé, ãðîìàäñüêèé ÷è

âèðîáíè÷èé áóäèíîê, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, çà-

õèñí³ ñïîðóäè (ó ðàç³ íåïîäàííÿ íà åòàï³ óêëà-

äàííÿ äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü).

5.3.3. Çàìîâíèê ìîæå ïîäàòè äîêóìåíòè, ïå-

ðåäáà÷åí³ ï³äïóíêòîì 5.3.2 öüîãî Ïîðÿäêó, äî

Äåïàðòàìåíòó òàêèì øëÿõîì:

— ó ïàïåðîâ³é ôîðì³ — îñîáèñòî àáî ÷åðåç

óïîâíîâàæåíó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îñîáó,

÷è çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó (÷åðåç ïîøòî-

âå â³ää³ëåííÿ, ö³ííèì ëèñòîì ç îïèñîì âêëà-

äåííÿ òà ïîâ³äîìëåííÿì ïðî âðó÷åííÿ ïîøòî-

âîãî â³äïðàâëåííÿ);

— â åëåêòðîíí³é ôîðì³ — çàñîáàìè òåëåêî-

ìóí³êàö³éíîãî çâ’ÿçêó ç íàêëàäåííÿì åëåêòðîí-

íîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó íà êîæåí ïîäàíèé äî-

êóìåíò. Äî ðîçðîáêè â³äïîâ³äíîãî ïðîãðàìíî-

ãî çàáåçïå÷åííÿ òà éîãî âïðîâàäæåííÿ â åêñ-

ïëóàòàö³þ äîêóìåíòè, ïåðåäáà÷åí³ ï³äïóíêòîì

5.3.2 öüîãî Ïîðÿäêó, ïîäàþòüñÿ âèêëþ÷íî â ïà-

ïåðîâ³é ôîðì³ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó àáçàöîì

äðóãèì öüîãî ï³äïóíêòó.

Ó ðàç³ ÿêùî çàìîâíèêîì íå ïîäàíî äîêóìåí-

ò³â ïðî âèçíà÷åííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

çàãàëüíî¿ êîøòîðèñíî¿ âàðòîñò³ îá’ºêòà, ùî

ïðèéìàºòüñÿ â åêñïëóàòàö³þ, äîâ³äêà ïðî âè-

êîíàííÿ óìîâ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ãîòóºòüñÿ Äåïàðòà-

ìåíòîì ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ êîøò³â çàìîâíèêà

çã³äíî ç ïðîâåäåíèìè Äåïàðòàìåíòîì îñòàòî÷-

íèìè ðîçðàõóíêàìè â³äïîâ³äíî äî äàíèõ òåõí³÷-

íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ îá’ºêòà ç âðàõóâàííÿì ï³ä-

ïóíêòó 5.2.8 öüîãî Ïîðÿäêó.

5.3.4. Äåïàðòàìåíò â³äìîâëÿº â íàäàíí³ äîâ³ä-

êè ïðî âèêîíàííÿ óìîâ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â ðàç³ íå-

ïîäàííÿ äîêóìåíò³â, âèçíà÷åíèõ ï³äïóíêòîì

5.3.2 öüîãî Ïîðÿäêó, òà/àáî ó âèïàäêó íåñïëà-

òè çàìîâíèêîì êîøò³â ç óðàõóâàííÿì ïðîâåäå-

íîãî Äåïàðòàìåíòîì îñòàòî÷íîãî ðîçðàõóíêó

â³äïîâ³äíî äî äàíèõ òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ 

îá’ºêòà çàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà àáî ðåêîí-

ñòðóêö³¿.

5.3.5. Ó ðàç³, ÿêùî â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 4.2

öüîãî Ïîðÿäêó çàìîâíèê íå çàëó÷àºòüñÿ äî ïà-

éîâî¿ ó÷àñò³, â³í ïîâèíåí äî ââåäåííÿ îá’ºêòà

â åêñïëóàòàö³þ ïèñüìîâî çâåðíóòèñÿ äî Äå-

ïàðòàìåíòó ç íàäàííÿì äîêóìåíò³â, ïåðåäáà-

÷åíèõ ï³äïóíêòàìè 5.1.1, 5.1.2 öüîãî Ïîðÿäêó,

òà äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü íàëåæí³ñòü

îá’ºêòà äî â³äïîâ³äíîãî ï³äïóíêòó ïóíêòó 4.2.

Ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè ðå-

ºñòðàö³¿ òàêîãî çâåðíåííÿ Äåïàðòàìåíò ðîç-
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ãëÿäàº éîãî òà çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó íà-

äàº äîâ³äêó ïðî â³äñóòí³ñòü çîáîâ’ÿçàííÿ çà-

ìîâíèêà ïî ñïëàò³ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çà â³äïîâ³ä-

íèì îá’ºêòîì àáî îá´ðóíòîâàíî â³äìîâëÿº â

íàäàíí³ òàêî¿ äîâ³äêè.

VI. Ìåòîäèêà ðîçðàõóíêó ïàéîâî¿ ó÷àñò³

6.1. Ðîçðàõóíîê ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ º íå-

â³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü.

6.2. Âñòàíîâëåíèé çã³äíî ç öèì Ïîðÿäêîì

ðîçì³ð ïàéîâî¿ ó÷àñò³ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè

ãðàíè÷íîãî ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³, âèçíà÷åíî-

ãî çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.3. Ðîçì³ð ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çàìîâíèêà ïðè íî-

âîìó áóä³âíèöòâ³ àáî ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â âè-

çíà÷àºòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì â³äïîâ³äíî äî öüî-

ãî Ïîðÿäêó ³ç óðàõóâàííÿì çàãàëüíî¿ êîøòîðèñ-

íî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà àáî ðåêîíñòðóêö³¿ îá’-

ºêòà, òèïó îá’ºêòà áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿

(æèòëîâîãî òà/àáî íåæèòëîâîãî), ùî ï³äòâåð-

äæåíà ïîçèòèâíèì âèñíîâêîì äåðæàâíî¿ áóä³-

âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ³ àêòóàëüí³ñòü ÿêî¿ íå ïåðå-

âèùóº 3 (òðè) ì³ñÿö³ íà äàòó ïîäàííÿ äîêóìåí-

ò³â äî Äåïàðòàìåíòó â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó

5.1.1 ç óðàõóâàííÿì ï³äïóíêòó 5.1.8 (íà äàòó ïî-

äàííÿ ïîâíîãî ïåðåë³êó äîêóìåíò³â â³äïîâ³äíî

äî âèìîã öüîãî Ïîðÿäêó).

Çàãàëüíà êîøòîðèñíà âàðò³ñòü íîâîãî áóä³â-

íèöòâà àáî ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â ìàº áóòè âè-

çíà÷åíà çã³äíî ç áóä³âåëüíèìè íîðìàìè, äåð-

æàâíèìè ñòàíäàðòàìè ³ ïðàâèëàìè òà çàòâåð-

äæåíà ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Ïðè öüîìó â òàê³é çàãàëüí³é êîøòîðèñí³é âàð-

òîñò³ íîâîãî áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºê-

ò³â íå âðàõîâóþòüñÿ âèòðàòè çàìîâíèêà íà ïðè-

äáàííÿ òà âèä³ëåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çâ³ëüíåí-

íÿ áóä³âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà â³ä áóä³âåëü, ñïî-

ðóä òà ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, âëàøòóâàííÿ âíóò-

ð³øí³õ ³ ïîçàìàéäàí÷èêîâèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ

³ ñïîðóä, òðàíñïîðòíèõ êîìóí³êàö³é òà áóä³âíèö-

òâî, ðåêîíñòðóêö³þ ïàðê³íã³â.

6.4. Ðîçðàõóíîê ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ïðè

íîâîìó áóä³âíèöòâ³/ ðåêîíñòðóêö³¿ âèçíà÷àºòü-

ñÿ çà ôîðìóëîþ:

ÐÏÓ = ÇÊÂæèòï õ 4% + ÇÊÂíåæèòë õ4%,

äå

ÐÏÓ-ðîçì³ð ïàéîâî¿ ó÷àñò³ îá’ºêòà (ãðí);

ÇÊÂæèòë — çàãàëüíà êîøòîðèñíà âàðò³ñòü

áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ (â ÷àñòèí³ äîäàòêî-

âî ñòâîðåíî¿ ïëîù³/êâàäðàòíèõ ìåòð³â) æèòëî-

âî¿ ÷àñòèíè îá’ºêòà áóä³âíèöòâà, âèçíà÷åíà â³ä-

ïîâ³äíî äî ïóíêòó 6.3 Ïîðÿäêó (ãðí);

ÇÊÂíåæèòë — çàãàëüíà êîøòîðèñíà âàðò³ñòü

áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ (â ÷àñòèí³ äîäàòêî-

âî ñòâîðåíî¿ ïëîù³/êâàäðàòíèõ ìåòð³â) íåæèò-

ëîâî¿ ÷àñòèíè îá’ºêòà áóä³âíèöòâà, âèçíà÷åíà

â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 6.3 Ïîðÿäêó (ãðí).

6.5. Ó ðàç³ ÿêùî çàãàëüíà êîøòîðèñíà âàð-

ò³ñòü íå âèçíà÷åíà çã³äíî ç áóä³âåëüíèìè íîðìà-

ìè, äåðæàâíèìè ñòàíäàðòàìè ³ ïðàâèëàìè (íå

ïîäàíî çàìîâíèêîì çàòâåðäæåíî¿ â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â ÷àñòèí³

êîøòîðèñó â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 5.1.1 òà ïóíê-

òó 6.3 öüîãî Ïîðÿäêó), âîíà âèçíà÷àºòüñÿ íà îñ-

íîâ³ çàòâåðäæåíèõ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ

íîðìàòèâ³â äëÿ îäèíèö³ ñòâîðåíî¿ ïîòóæíîñò³

(1 (îäíîãî) êâ. ì. æèòëîâî¿ òà íåæèòëîâî¿ ïëîù³)

øëÿõîì ¿õ ìíîæåííÿ íà â³äïîâ³äí³ ïëîù³ îá’ºê-

òà, ùî áóëè ñòâîðåí³ âíàñë³äîê áóä³âíèöòâà/ ðå-

êîíñòðóêö³¿.

Ó òàêîìó âèïàäêó ðîçðàõóíîê ðîçì³ðó ïàéîâî¿.

ó÷àñò³ ïðè íîâîìó áóä³âíèöòâ³, ðåêîíñòðóêö³¿ âè-

çíà÷àºòüñÿ çà ôîðìóëîþ:

ÐÏÓ=Sæèòë õ Kæèòë õ ² õ 4% + Síåæèòë 

õ Kíåæèòë õ ² õ 4%, äå

ÐÏÓ — ðîçì³ð ïàéîâî¿ ó÷àñò³ îá’ºêòà (ãðí);

Sæèòë — çàãàëüíà ïëîùà íîâîçáóäîâàíèõ

êâàðòèð àáî ñòâîðåíèõ íîâèõ ïëîù êâàðòèð/æèò-

ëà âíàñë³äîê ðåêîíñòðóêö³¿ (ì2);

Síåæèòë — çàãàëüíà ïëîùà îá’ºêòà áóä³â-

íèöòâà íåæèòëîâî¿ ÷àñòèíè áóäèíêó íîâîñòâî-

ðåíîãî àáî çáóäîâàíîãî äîäàòêîâî âíàñë³äîê

ðåêîíñòðóêö³¿ (ì2);

Êæèòë — ñïåö³àëüíèé íîðìàòèâ îäèíèö³ ñòâî-

ðåíî¿ ïîòóæíîñò³ äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áó-

äèíê³â òà æèòëîâèõ êîìïëåêñ³â (ãðí/ì2);

Êíåæèòë — ñïåö³àëüíèé íîðìàòèâ îäèíèö³

ñòâîðåíî¿ ïîòóæíîñò³ äëÿ áóä³âíèöòâà àáî ðå-

êîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ

(ãðí/ì2).

Íîðìàòèâè äëÿ îäèíèö³ ñòâîðåíî¿ ïîòóæíî-

ñò³ (1 (îäíîãî) êâ. ì æèòëîâî¿ òà íåæèòëîâî¿ ïëî-

ù³) âèçíà÷åí³ â äîäàòêó äî öüîãî Ïîðÿäêó ³ çà-

òâåðäæóþòüñÿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè çà ïîäàííÿì Äåïàðòàìåíòó.

I — ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ â³ä ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó áóëî

çàòâåðäæåíî â³äïîâ³äíèé íîðìàòèâ, ä³þ÷èé íà

ìîìåíò ðîçðàõóíêó, äî ì³ñÿöÿ, ùî ïåðåäóº òî-

ìó, â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ ðîçðàõóíîê ïàéîâî¿

ó÷àñò³ (âêëþ÷íî). ßêùî ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ ìåíøå

100%, òî äî ðîçðàõóíêó áåðåòüñÿ ïîêàçíèê 1,0.

Äëÿ ðîçðàõóíêó çàñòîñîâóºòüñÿ ³íäåêñ ñïîæèâ-

÷èõ ö³í, ùî âñòàíîâëþºòüñÿ Äåðæàâíîþ ñëóæ-

áîþ ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè (²íäåêñ ³íôëÿö³¿).

6.6. Ó ðàç³ çì³íè çàìîâíèêà àáî ïîíîâëåííÿ áó-

ä³âíèöòâà/ðåêîíñòðóêö³¿ ï³ñëÿ ðîç³ðâàííÿ äî-

ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíê-

òó 5.2.10 öüîãî Ïîðÿäêó ðîçì³ð ïàéîâî¿ ó÷àñò³

íîâîãî çàìîâíèêà/çàìîâíèêà çìåíøóºòüñÿ íà

ñóìó êîøò³â, ñïëà÷åíèõ ïîïåðåäí³ì çàìîâíè-

êîì/çàìîâíèêîì çà ðîç³ðâàíèì â³äïîâ³äíî äî

ï³äïóíêòó 5.2.10 öüîãî Ïîðÿäêó äîãîâîðîì ïðî

ïàéîâó ó÷àñòü (êð³ì øòðàôíèõ ñàíêö³é) â³äïî-

â³äíî äî óêëàäåíîãî íèì äîãîâîðó ïðî ïàéîâó

ó÷àñòü.

6.7. Ñïåö³àë³çîâàíèé ïðîãðàìíèé êîìïëåêñ,

ðîçðîáëåíèé äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïàéîâî¿

ó÷àñò³, äîñòóïíèé äëÿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ

íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì³ñòà Êèºâà (ï³ñëÿ ðîçðîáêè â³äïîâ³äíîãî ïðî-

ãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà éîãî âïðîâàäæåííÿ â

åêñïëóàòàö³þ) òà ïðèçíà÷åíèé äëÿ ³íôîðìóâàí-

íÿ çàìîâíèê³â ùîäî ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³.

6.8. ßêùî òåõí³÷íèìè óìîâàìè ùîäî ³íæåíåð-

íîãî òà/àáî òðàíñïîðòíîãî çàáåçïå÷åííÿ îá’-

ºêòà ïåðåäáà÷àºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü áóä³âíèöòâà

çàìîâíèêîì ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà/àáî îá’ºêò³â

³íæåíåðíî¿ (êð³ì ìåðåæ, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïå-

ðåäà÷³ òà ðîçïîä³ëó åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, òðóáî-

ïðîâîä³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ðîçïîä³ëó ïðèðîä-

íîãî ãàçó, òðàíñïîðòóâàííÿ íàôòè òà ïðèðîä-

íîãî ãàçó), òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ïîçà

ìåæàìè éîãî çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ðîçì³ð ïàéî-

âî¿ ó÷àñò³ çàìîâíèêà ïî öüîìó îá’ºêòó çìåíøóº-

òüñÿ íà âàðò³ñòü ôàêòè÷íî ïåðåäàíèõ äî êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà òàêèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà/àáî îá’ºê-

ò³â ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Ï³ä

âàðò³ñòþ ïåðåäàíèõ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà/àáî îá’ºêò³â ³íæåíåðíî-

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ìàºòüñÿ íà óâàç³

¿¿ êîøòîðèñíà âàðò³ñòü, ÿêà â³äïîâ³äàº ôàêòè÷-

íîìó îáñÿãó òà âàðòîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò ïî êîæ-

íîìó îá’ºêòó ïåðåäà÷³. Ï³äñòàâîþ äëÿ çàðàõó-

âàííÿ âàðòîñò³ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ àáî îá’ºêò³â

³íæåíåðíî¿ òà òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íà

çìåíøåííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ º:

— ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ îá’-

ºêò³â ³íæåíåðíî¿ òà òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-

ðè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà;

— àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³, óêëàäåíèé ì³æ

çàìîâíèêîì òà Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (òà çà íåîáõ³äí³ñòþ áàëàíñî-

óòðèìóâà÷åì òàêèõ îá’ºêò³â) ïðî ïðèéíÿòòÿ â³ä-

ïîâ³äíèõ îá’ºêò³â ³íæåíåðíèõ ìåðåæ àáî îá’ºê-

ò³â ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äî

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà;

— âèñíîâîê Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî ô³-

íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ðåçóëüòàòàìè ïå-

ðåâ³ðêè âàðòîñò³ (ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ) òà îáñÿ-

ã³â ôàêòè÷íî âèêîíàíèõ ðîá³ò âàðòîñò³ çà êîø-

òîðèñîì ïî êîæíîìó îá’ºêòó.

Íà çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³äíî-

ñèòüñÿ âàðò³ñòü, ï³äòâåðäæåíà âèñíîâêàìè Äå-

ïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðî-

ëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿), àëå íå á³ëüøå âàðòîñò³, âèçíà÷åíî¿ â ð³-

øåíí³ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ ïðî ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî îá’ºê-

òà ³íæåíåðíî¿ òà òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Ð³øåííÿ ïðî â³äøêîäóâàííÿ ð³çíèö³ ì³æ ðîç-

ì³ðîì ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà ïåðåäàíèìè ³íæåíåð-

íèìè ìåðåæàìè òà/àáî îá’ºêòàìè ³íæåíåðíî-

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè øëÿõîì çìåíøåí-

íÿ ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çàìîâíèêó çà éîãî ³í-

øèìè äîãîâîðàìè ïðèéìàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðà-

äà íà ï³äñòàâ³ çâåðíåííÿ çàìîâíèêà òà ï³ñëÿ âè-

çíà÷åííÿ Äåïàðòàìåíòîì ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñ-

ò³, ç óðàõóâàííÿì øòðàôíèõ ñàíêö³é â ðàç³ íà-

ÿâíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ ¿õ çàñòîñóâàííÿ.

Íà çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³äíîñèòü-

ñÿ âàðò³ñòü, ï³äòâåðäæåíà âèñíîâêàìè Äåïàðòà-

ìåíòó âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà

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

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

àëå íå á³ëüøå âàðòîñò³, âèçíà÷åíî¿ â àêò³ ïðè-

éîìó-ïåðåäà÷³ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ì³ñöå-

âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðî ïðèéíÿòòÿ.

6.9. Ðîçì³ð ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çàìîâíèêà ìîæå

áóòè çìåíøåíî çà ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè íà âàðò³ñòü çáóäîâàíèõ íèì òà ïåðåäàíèõ

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.

Ï³ä âàðò³ñòþ ïåðåäàíèõ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ îá’ºêò³â ìàºòüñÿ íà óâàç³ ¿õ êîøòîðèñíà

âàðò³ñòü, ÿêà â³äïîâ³äàº ôàêòè÷íîìó îáñÿãó òà âàð-

òîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò ïî êîæíîìó îá’ºêòó ïåðå-

äà÷³. Ï³äñòàâîþ äëÿ çàðàõóâàííÿ âàðòîñò³ òàêèõ

îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè íà çìåíøåííÿ ïàéî-

âî¿ ó÷àñò³ º:

— ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ îá’-

ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;

— àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³, óêëàäåíèé ì³æ

çàìîâíèêîì òà Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (òà çà íåîáõ³äí³ñòþ áàëàíñî-

óòðèìóâà÷åì òàêèõ îá’ºêò³â) ïðî ïðèéíÿòòÿ â³ä-

ïîâ³äíèõ îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè äî êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà;

— âèñíîâîê Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî ô³-

íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ðåçóëüòàòàìè ïå-

ðåâ³ðêè âàðòîñò³ (ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ) òà îáñÿ-

ã³â ôàêòè÷íî âèêîíàíèõ ðîá³ò âàðòîñò³ çà êîø-

òîðèñîì ïî êîæíîìó îá’ºêòó.

Íà çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³äíî-

ñèòüñÿ ò³ëüêè âàðò³ñòü, ï³äòâåðäæåíà âèñíîâêà-

ìè Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî

êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿), àëå íå á³ëüøå âàðòîñò³, âèçíà-

÷åíî¿ ó ðîçïîðÿäæåíí³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ

îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Ó ðàç³ ÿêùî âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà ïåðåäàíèõ äî

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôå-

ðè ïåðåâèùóº ðîçì³ð ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çàìîâíèêà

ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè íàñåëåíîãî ïóíêòó,

â³äøêîäóâàííÿ çàìîâíèêó ð³çíèö³ ì³æ çä³éñíå-

íèìè âèòðàòàìè òà ðîçì³ðîì ïàéîâî¿ ó÷àñò³ íå

çä³éñíþºòüñÿ.

6.10. Ó ðàç³ ñïëàòè çàìîâíèêîì ïàéîâî¿ ó÷àñ-

ò³ ÷àñòèíàìè çà ãðàô³êîì, âèçíà÷åíèì äîãîâî-

ðîì ïðî ïàéîâó ó÷àñòü, ðîçì³ð ÷åðãîâîãî ïëà-

òåæó (÷àñòèíè ïàéîâî¿ ó÷àñò³) íà ìîìåíò çä³éñ-

íåííÿ îïëàòè êîðèãóºòüñÿ íà ²íäåêñ ³íôëÿö³¿ â³ä

ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó áóâ çðîáëåíèé ðîçðàõóíîê, âè-

çíà÷åíèé â äîãîâîð³ ïðî ïàéîâó ó÷àñòü, äî ì³ñÿ-

öÿ, ùî ïåðåäóº òîìó, â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ îïëà-

òà ÷àñòèíè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âêëþ÷íî). ßêùî ²í-

äåêñ ³íôëÿö³¿ ìåíøå 100%, òî äî ðîçðàõóíêó áå-

ðåòüñÿ ïîêàçíèê 1,0.

VII. Çâ³òí³ñòü

7.1. Äåïàðòàìåíò ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè âå-

äåííÿ îáë³êó íàðàõóâàííÿ çîáîâ’ÿçàíü çà óêëà-

äåíèìè äîãîâîðàìè ïðî ïàéîâó ó÷àñòü òà ñòà-

íîì ¿õ âèêîíàííÿ.

7.2. Äåïàðòàìåíò íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ùîì³ñÿ÷íî

íå ï³çí³øå í³æ íà 10 (äåñÿòèé) ðîáî÷èé äåíü ï³ñ-

ëÿ çàê³í÷åííÿ çâ³òíîãî ì³ñÿöÿ îïðèëþäíþº òà ó

ïîäàëüøîìó îíîâëþº ³íôîðìàö³þ ùîäî:

— çàìîâíèêà íîâîãî áóä³âíèöòâà/ðåêîíñòðóêö³¿;

— àäðåñè òà íàçâè îá’ºêòà áóä³âíèöòâà, ðåêîí-

ñòðóêö³¿;

— òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â îá’ºêòà áó-

ä³âíèöòâà;

— çàãàëüíîãî ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³;

— ðîçì³ðó òà ï³äñòàâè çìåíøåííÿ ðîçì³ðó

ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (çà íàÿâíîñò³);

— ï³äñòàâ íåçàëó÷åííÿ äî ñïëàòè ïàéîâî¿

ó÷àñò³ (çà íàÿâíîñò³);

— ñòðîê³â ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³;

— ôàêòè÷íî ñïëà÷åíî¿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³;

— ðîçì³ðó çàáîðãîâàíîñò³ çàìîâíèêà çà ïà-

éîâîþ ó÷àñòþ (ç âðàõóâàííÿì ³íäåêñó ³íôëÿö³¿ òà

íàðàõîâàíîþ ïåíåþ/øòðàôàìè íà äàòó çâ³òó);

— ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàí ïðîâåäåííÿ ïðåòåí-

ç³éíî-ñóäîâî¿ ðîáîòè ùîäî íåñïëà÷åíîãî ïà-

éîâîãî âíåñêó.

VIII. Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ

8.1. Çàìîâíèêè íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè çà íåäîòðè-

ìàííÿ ñòðîê³â óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî ïàéîâó

ó÷àñòü òà ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³, âñòàíîâëåíèõ çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà öèì Ïîðÿäêîì.

8.2. Çàìîâíèêè íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè çà ïîâíî-

òó ³ äîñòîâ³ðí³ñòü ïîäàíèõ äî Äåïàðòàìåíòó

äàíèõ òà äîêóìåíò³â, â òîìó ÷èñë³ íà ï³äñòàâ³

ÿêèõ óêëàäàºòüñÿ äîãîâ³ð ïðî ïàéîâó ó÷àñòü, âè-

çíà÷àºòüñÿ ðîçì³ð ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà ãðàô³ê

îïëàòè.

8.3. Ó ðàç³ ïðîñòðî÷åííÿ ñòðîê³â ñïëàòè, âè-

çíà÷åíèõ äîãîâîðîì ïðî ïàéîâó ó÷àñòü, çàìîâ-

íèê íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî ç óìîâàìè óêëà-

äåíîãî ç Äåïàðòàìåíòîì äîãîâîðó ïðî ïàéîâó

ó÷àñòü òà ñïëà÷óº íà êîðèñòü Äåïàðòàìåíòó ïå-

íþ â ðîçì³ð³ íå ìåíøå í³æ 0,1% â äåíü, ùî íà-

ðàõîâóºòüñÿ íà ñóìó ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâà-

íîñò³.

Ðîçì³ð íåñïëà÷åíî¿ ÷àñòèíè ïàéîâî¿ ó÷àñò³

çàìîâíèêà êîðèãóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî óìîâ äî-

ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ â³ä

äàòè éîãî ðîçðàõóíêó â äîãîâîð³ òà íà âåëè÷è-

íó øòðàôíèõ ñàíêö³é, ïåðåäáà÷åíèõ äîãîâî-

ðîì.

8.4. Êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì çàìîâíèêàìè

âñòàíîâëåíèõ óêëàäåíèìè äîãîâîðàìè ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü ñòðîê³â òà îáñÿã³â ñïëàòè ïàéîâî¿

ó÷àñò³, à òàêîæ ïðîâåäåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâ-

íî¿ ðîáîòè çä³éñíþºòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì â ìå-

æàõ ïîâíîâàæåíü òà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

Äî Ïîðÿäêó

çàëó÷åííÿ, ðîçðàõóíêó ðîçì³ðó ³ 

âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ 

çàìîâíèê³â ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè 

ì³ñòà Êèºâà

Нормативи для одиниці створеної потужності 
для проведення розрахунків пайової участі:

Показник Призначення Значення, грн

Кжитл
Для будівництва або реконструкції
житлових будинків та житлових ком�
плексів

10 000

Кнежитл Для будівництва або реконструкції
об’єктів нежитлового призначення 10 000
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Про затвердження Плану заходів на 2016&2018 роки з реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Рішення Київської міської ради № 412/1416 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до частини сьомої статті 10, частини першої статті 11, частини першої статті 15 Закону України

«Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ïëàí çàõîä³â íà 2016-2018 ðî-

êè ç ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà

äî 2025 ðîêó (äàë³ — Ïëàí çàõîä³â), ùî äîäàº-

òüñÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó òà

îö³íêè ðåçóëüòàòèâíîñò³ âèêîíàííÿ Ïëàíó çàõî-

ä³â.

2.2. Ùîð³÷íî äî 25 ëþòîãî ïîäàâàòè çâ³òè ïðî

ðåçóëüòàòè ìîí³òîðèíãó òà çâ³òè ç îö³íêè ðåçóëü-

òàòèâíîñò³ Ïëàíó çàõîä³â íà çàòâåðäæåííÿ Êè-

¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì òà Ìåòî-

äèêîþ ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè ðó-

çóëüòàòèâíîñò³ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëü-

íî¿ ïîë³òèêè, çàòâåðäæåíèìè ïîñòàíîâîþ Êà-

á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21.10.2015 ¹ 856.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó.

Київський міський голова
В. Кличко
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äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 15.11.2016 ¹ 412/1416
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Êè¿â — ñòîëèöÿ Óêðà¿íè, îäíå ç íàéá³ëüøèõ ì³ñò ªâðîïè, â óìîâàõ áåçïåðåðâíîãî çðîñòàííÿ

òà ðîçâèòêó ïåðåæèâàº ñüîãîäí³ ñêëàäíèé ïåð³îä: ïðè çì³í³ ãåîïîë³òè÷íèõ óìîâ äåðæàâè âèíèê-

ëè ïðèíöèïîâî íîâ³ âèêëèêè òà çàãðîçè.

Çàâäÿêè åôåêòèâí³é ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè ó Êèºâ³ çáåð³ãàºòüñÿ ñòàá³ëüíà ñîö³àëü-

íî-ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ, çä³éñíþþòüñÿ çàõîäè ùîäî ôîðìóâàííÿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè, ñòâîðþºòü-

ñÿ ñïðèÿòëèâèé ³íâåñòèö³éíèé êë³ìàò, çàáåçïå÷óþòüñÿ óìîâè äëÿ ïîâíîö³ííîãî ôóíêö³îíóâàííÿ

ñèñòåìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ñòîëèöÿ Óêðà¿íè âïåâíåíî êðîêóº âïåðåä. Åôåêòèâíå ôóíêö³îíóâàííÿ ì³ñòà, çàáåçïå÷åííÿ ã³ä-

íîãî ð³âíÿ æèòòÿ éîãî íàñåëåííÿ âèð³øàëüíîþ ì³ðîþ çàëåæàòü â³ä óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íèì ðîçâèòêîì âñüîãî ì³ñüêîãî êîìïëåêñó, âèáîðó ïðàâèëüíî¿ ïîë³òèêè òà ïðèéíÿòòÿ îá´ðóí-

òîâàíèõ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü.

Îñíîâîþ äëÿ åôåêòèâíîãî òà âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà ñòàëî ïðèéíÿòòÿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó

ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó, ÿêà áóëà çàòâåðäæåíà ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15 ãðóäíÿ

2011 ðîêó ¹ 824/7060.

Ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó (äàë³ — Ñòðàòåã³ÿ) — áàçîâèé íîðìàòèâíèé äîêó-

ìåíò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè òà ãðîìàäè, ùî âèçíà÷àº ñòðàòåã³÷í³ ³í³ö³àòèâè òà ïð³îðèòåòè äîâãî-

ñòðîêîâîãî ðîçâèòêó ì³ñòà.

Ñòðàòåã³ºþ âèçíà÷åíî äåâ’ÿòü êëþ÷îâèõ ³í³ö³àòèâ òà äåâ’ÿòü ïð³îðèòåò³â çà ñåêòîðàìè ì³ñüêî-

ãî ðîçâèòêó ñòîëèö³ äî 2025 ðîêó.
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Ïåðøîêëàñíà ³íôðàñòðóêòóðà

Îùàäëèâà åíåðãåòèêà

Öåíòð ïîðó÷ ç äîìîì

Çðîáëåíî â Êèºâ³

Ì³æíàðîäíà ãàâàíü øòàá-êâàðòèð

Äí³ïðîâñüêà ïåðëèíà

Çäîðîâèé êèÿíèí

Êóëüòóðíà âèñî÷èíà

Åëåêòðîííèé óðÿä

Åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê, ïðèâàòíå
ï³äïðèºìñòâî òà ³íâåñòèö³¿

Òðàíñïîðò

²íæåíåðíà ³íôðàñòðóêòóðà òà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè

Åêîëîã³ÿ òà áåçïåêà äîâê³ëëÿ

Òóðèçì

Îõîðîíà çäîðîâ’ÿ

Îñâ³òà

Ðèíîê ïðàö³ òà çàéíÿò³ñòü

Ñîö³àëüíèé çàõèñò ³ áåçïåêà

Ðåàë³çàö³ÿ ³í³ö³àòèâ òà ïð³îðèòåò³â äîçâîëèòü

âèéòè íà íîâèé ð³âåíü ðîçâèòêó ì³ñòà òà äîñÿã-

òè íàñòóïíèõ åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â:

• çá³ëüøåííÿ åêîíîì³÷íîãî äîáðîáóòó (âàëî-

âîãî ðåã³îíàëüíîãî ïðîäóêòó íà äóøó íàñåëåí-

íÿ ì³ñòà (ÂÐÏ) ó 2 ðàçè äî 2025 ðîêó;

• ñåðåäíüîð³÷íå çðîñòàííÿ ðåàëüíîãî ÂÐÏ

äî 2025 ðîêó — 6,5%;

• ïîë³ïøåííÿ ³íäåêñó êîìôîðòó æèòòÿ â 1,8

ðàçó;

• íàáëèæåííÿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Êèºâà äî

ð³âíÿ ðîçâèíåíèõ ñõ³äíîºâðîïåéñüêèõ ñòîëèöü.

Äîêóìåíòîì âèçíà÷åíî êîíöåïòóàëüíå áà-

÷åííÿ ìàéáóòíüîãî îáðàçó ì³ñòà Êèºâà äî 2025

ðîêó, ÿêå ìàº ñòàòè ³ííîâàö³éíèì öåíòðîì ñõ³ä-

íîºâðîïåéñüêîãî ðåã³îíó ç ïîòóæíîþ êîíêóðåíò-

íîþ ïîçèö³ºþ òà ÷³òêèìè ïð³îðèòåòàìè ðîçâèò-

êó.

Îñíîâíà ñòðàòåã³÷íà ìåòà — ÿê³ñòü æèòòÿ, ùî

âèçíà÷àºòüñÿ åêîíîì³÷íèì äîáðîáóòîì ³ êîì-

ôîðòîì æèòòÿ ó ì³ñò³.

Òîìó êëþ÷îâ³ çàõîäè ç ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿

ñïðÿìîâàí³ íà ïîåòàïíå çàáåçïå÷åííÿ ñóòòºâî-

ãî ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ êèÿí, çðîñòàííÿ

åêîíîì³êè ì³ñòà, çáåðåæåííÿ éîãî ³ñòîðè÷íî¿

òà àðõ³òåêòóðíî¿ ñàìîáóòíîñò³. Òàê³ îð³ºíòèðè

çàëèøàþòüñÿ àêòóàëüíèìè ³ ñüîãîäí³.

Ïåðåäáà÷åíî, ùî çàõîäè ç ðåàë³çàö³¿ Ñòðà-

òåã³¿ ìàþòü ô³íàíñóâàòèñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþ-

äæåòó ì³ñòà Êèºâà, ñóáâåíö³é ç äåðæàâíîãî áþ-

äæåòó, êîøò³â ï³äïðèºìñòâ, ì³æíàðîäíèõ ô³íàí-

ñîâèõ îðãàí³çàö³é òà ³íâåñòîð³â (ó òîìó ÷èñë³

ÄÏÏ).

Ðåàë³çàö³þ Ñòðàòåã³¿ ïåðåäáà÷åíî çä³éñíþ-

âàòè ó òðè åòàïè: 2011-2015; 2016-2020 òà 2021-

2025 ðîêè. Êîæíà ñòðàòåã³÷íà ³í³ö³àòèâà òà ïð³î-

ðèòåò çà ñåêòîðàìè ì³ñüêîãî ðîçâèòêó âêëþ÷à-

þòü êîìïëåêñ ä³é, âèêîíàííÿ ÿêèõ ìàº ïðèçâåñ-

òè äî çíà÷íîãî ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ó ñòî-

ëèö³.

Íà ïåðøîìó åòàï³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ áó-

ëè ðîçðîáëåí³ ïëàíè-ãðàô³êè ç ðåàë³çàö³¿ ñòðà-

òåã³÷íèõ ³í³ö³àòèâ, ÿê³ çàòâåðäæóâàëèñü ãîëîâîþ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

²íñòðóìåíòîì ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ º ì³ñüê³

ö³ëüîâ³ ïðîãðàìè òà ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³

ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé

ð³ê.

Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 

06 ñåðïíÿ 2014 ðîêó ¹ 385 çàòâåðäæåíî Äåð-

æàâíó ñòðàòåã³þ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó íà ïå-

ð³îä äî 2020 ðîêó (äàë³ — Äåðæàâíà ñòðàòåã³ÿ),

ùî îáóìîâèëî ïðèâåäåííÿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó

ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó ó â³äïîâ³äí³ñòü ç Äåð-

æàâíîþ ñòðàòåã³ºþ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó íà

ïåð³îä äî 2020 ðîêó â ÷àñòèí³ ïðîãíîçíèõ çíà-

÷åíü ö³ëüîâèõ ïîêàçíèê³â ðåàë³çàö³¿ ðåã³îíàëü-

íî¿ ñòðàòåã³¿ òà ³íäèêàòîð³â, íà äîñÿãíåííÿ ÿêèõ

ñïðÿìîâàíà Äåðæàâíà ñòðàòåã³ÿ.

Ï³äïèñàííÿ ó 2014 ðîö³ Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ

Óêðà¿íè ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì ï³äòâåðäèëî,

ùî ìàéáóòíº íàøî¿ êðà¿íè — â ªâðîï³, ³ ñòîëè-

öÿ ìàº ðåàë³çóâàòè ñâîþ óí³êàëüíó ì³ñ³þ, çðîáè-

òè ñâ³é ñóòòºâèé âíåñîê ó òðàíñôîðìàö³éí³ ïðî-

öåñè äåðæàâîòâîðåííÿ íà çàñàäàõ ðèíêîâîãî

ñàìîðåãóëþâàííÿ òà ñàìîðîçâèòêó.

Ðåàë³çàö³ÿ ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé ðîçâèòêó

ì³ñòà Êèºâà

Ïåðåòâîðåííÿ Êèºâà â ñòîëèöþ ºâðîïåéñüêî-

ãî ð³âíÿ, êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèé, íàóêîâî-îñâ³ò-

í³é òà ³ííîâàö³éíèé ì³æíàðîäíèé öåíòð ç ðîç-

âèíåíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ òà âèñîêîþ ÿê³ñòþ

ïîñëóã ïîòðåáóº ³ííîâàö³éíèõ ï³äõîä³â äëÿ çàáåç-

ïå÷åííÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ òà ïîë³ïøåí-

íÿ êîìôîðòó æèòòÿ.

Îñíîâíà ïðîáëåìà, ÿêà íå ñïðèÿëà ÿê³ñíîìó

òà â÷àñíîìó âèêîíàííþ ñòðàòåã³÷íèõ ïð³îðèòå-

ò³â,— ð³çêà çì³íà ãåîïîë³òè÷íî¿ òà ô³íàíñîâî-

åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ÿê â Óêðà¿í³ â ö³ëîìó, òàê ³ â

ñòîëèö³. Óïðîäîâæ 2014-2015 ðîê³â ïðîáëåìè

çáåðåæåííÿ ö³ë³ñíîñò³ òà æèòòºçäàòíîñò³ êðà-

¿íè, íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè òà öè-

â³ëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ óñ³õ ¿¿ ðåã³îí³â òà

ì³ñò âèéøëè íà ïåðøèé ïëàí.

Íàðàç³ ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìîì ä³ÿëüíîñò³ âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) º çá³ëü-

øåííÿ ïðèòîêó ³íâåñòèö³é, à ïîºäíàííÿ ³íòå-

ðåñ³â ³íâåñòîðà ç ³íòåðåñàìè ì³ñòà º îñíîâîþ

äëÿ ïë³äíîãî âçàºìîâèã³äíîãî ñï³âðîá³òíèö-

òâà. Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ âëàäîþ áóëî çàïðîâà-

äæåíî íîâèé óäîñêîíàëåíèé ìåõàí³çì ðîáîòè

ç ³íâåñòîðàìè çà ïðèíöèïîì «ºäèíîãî â³êíà»,

ðîçðîáëåíî íîâèé ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ³íâåñ-

òèö³éíèõ êîíêóðñ³â. Ç ìåòîþ ïîë³ïøåííÿ ÿêîñ-

ò³ íàäàííÿ ïîñëóã çàïðîâàäæóþòüñÿ ñîö³àëüí³

ïðîåêòè: «Êàðòêà êèÿíèíà», «Êóëüòóðíèé ïðîñ-

ò³ð ì³ñòà».

Ðåàë³çóþòüñÿ ³íâåñòèö³éí³ ïðîåêòè ó ñôåðàõ

òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, ñîö³àëüí³é ñôåð³, à ñàìå:

áóä³âíèöòâî Wi-Fi-ìåðåæ³ ó Êè¿âñüêîìó ìåòðî-

ïîë³òåí³, áóä³âíèöòâî ³íôðàñòðóêòóðè ðóõîìî-

ãî ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó â Êè¿âñüêîìó ìåòðîïîë³ò-

åí³, ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ îá’ºêò³â ðîçäð³áíî¿ òîð-

ã³âë³ õë³áîì òà õë³áîáóëî÷íèìè âèðîáàìè çà âè-

çíà÷åíèìè ö³íàìè.

Òàêîæ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ âëàäîþ áóëî çàëó-

÷åíî áåçîïëàòíó ô³íàíñîâó äîïîìîãó òåõí³÷íî¿

ï³äòðèìêè â³ä USAID, DFID, EBRD íà ñóìó áëèçü-

êî 1 ìëí äîë. ÑØÀ. Çàëó÷åíî êðàù³ êîíñàëòèí-

ãîâ³ êîìïàí³¿, òàê³ ÿê EY, Deloite, KPMG, äëÿ ïðî-

âåäåííÿ àóäèòó â ï³äïîðÿäêîâàíèõ êîìóíàëü-

íèõ ï³äïðèºìñòâàõ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿).

Ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³÷íî¿ ³í³ö³àòèâè

«Ì³æíàðîäíà ãàâàíü øòàá-êâàðòèð» áóëî

ñïðîùåíî óìîâè çàïî÷àòêóâàííÿ òà çàêðèòòÿ

á³çíåñó, ïðîöåäóðó íàáóòòÿ ïðàâ âëàñíîñò³.

Øëÿõîì ñòâîðåííÿ ñèñòåìè íàäàííÿ àäì³í³ñ-

òðàòèâíèõ ïîñëóã íà ì³ñüêîìó òà ðàéîííèõ ð³â-

íÿõ áóëî âïîðÿäêîâàíî ïðîöåäóðè íàäàííÿ öèõ

ïîñëóã. Ïîñò³éíî âèñâ³òëþºòüñÿ â çàñîáàõ ìà-

ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà â ìåðåæ³ ²íòåðíåò ³íôîðìà-

ö³ÿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ì³ñüêî¿ âëàäè, ñïðÿìîâàíî¿

íà ï³äòðèìêó òà ðîçâèòîê ï³äïðèºìíèöòâà, ó òî-

ìó ÷èñë³ ùîäî ïðîâåäåííÿ ðåôîðì ó ñôåð³ äî-

çâ³ëüíî¿ ñèñòåìè òà íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ

ïîñëóã.

Ñòâîðåíî êîíãðåñîâå áþðî ì. Êèºâà, çîê-

ðåìà: çàðåºñòðîâàíî, ñôîðìîâàíî áþäæåò,

íàáðàíî ïåðñîíàë íà íàâ÷àííÿ, ñòâîðåíî îô³-

ö³éíèé ³íòåðíåò-ïîðòàë, ðîçðîáëåíî òà çà-

òâåðäæåíî êîðîòêî- òà äîâãîñòðîêîâ³ á³çíåñ

ïëàíè.

Ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³÷íî¿ ³í³ö³àòèâè

«Çðîáëåíî ó Êèºâ³» âèêîíóâàëèñÿ çàõîäè,

ñïðÿìîâàí³ íà ï³äòðèìêó â³ò÷èçíÿíîãî âèðîá-

íèêà, ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðî-

äóêö³¿ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà, ï³äâèùåííÿ åêîëîã³÷-

íî¿ áåçïåêè ïðîìèñëîâèõ òåðèòîð³é òîùî.

Ç 2012 ïî 2014 ð³ê ó ñòîëèö³ ñïîñòåð³ãàëî-

ñÿ ïàä³ííÿ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà (³íäåêñ

ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêèé ó 2011 ðîö³ ñòà-

íîâèâ 102%, ïîñòóïîâî çíèçèâñÿ äî 85,9% 

ó 2014 ðîö³). Àëå ó 2015 ðîö³ ñòîëè÷í³é ïðî-

ìèñëîâîñò³ âäàëîñÿ çàéíÿòè 13 ì³ñöå çà ³í-

äåêñîì ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿ ñåðåä 25 ðå-

ã³îí³â Óêðà¿íè.

Çã³äíî ç äàíèìè îô³ö³éíî¿ ñòàòèñòèêè ïîñòó-

ïîâî çðîñòàº ê³ëüê³ñòü ïðîìèñëîâèõ ï³äïðè-

ºìñòâ, ùî çàéìàþòüñÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñ-

òþ (ç³ 125 ï³äïðèºìñòâ ó 2011 ðîö³ äî 168 ó 2014

ðîö³). Ó ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâ³, íåçâàæà-

þ÷è íà ñïàä ïîêàçíèê³â ó 2012-2013 ðîêàõ, âïðî-

âàäæóþòüñÿ íîâ³ òåõíîëîã³÷í³ ïðîöåñè (ó 2011

ðîö³ — 314, ó 2014 ðîö³ — 342) òà ³ííîâàö³éí³

âèäè ïðîäóêö³¿ (ó 2011 ðîö³ — 609, ó 2014 ðî-

ö³ — 628).

Âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ)

çä³éñíþâàëèñÿ òàê³ çàõîäè ùîäî ñòàá³ë³çàö³¿ ðî-

áîòè ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó ì³ñòà, àêòèâ³çà-

ö³¿ âíóòð³øíüîãî ïîïèòó òà ï³äòðèìêè â³ò÷èçíÿ-

íîãî òîâàðîâèðîáíèêà:

ï³äïèñàíî íèçêó óãîä äëÿ âèð³øåííÿ ïðîá-

ëåìíèõ ïèòàíü ôóíêö³îíóâàííÿ ïðîìèñëîâî-

ãî êîìïëåêñó ñòîëèö³: Óãîäó ñòîñîâíî êîíñî-

ë³äàö³¿ çóñèëü âëàäè òà á³çíåñó ùîäî ðîçâèò-

êó âíóòð³øíüîãî ðèíêó ì³ñòà Êèºâà; Óãîäó ïðî

ðîçøèðåííÿ ñï³âðîá³òíèöòâà ç ï³äïðèºìñòâà-

ìè ì³ñòà Êèºâà â ðàìêàõ âèêîíàííÿ äåðæàâ-

íîãî îáîðîííîãî çàìîâëåííÿ òà ïðîãðàì ñî-

ö³àëüíîãî ³ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà

ì³æ Äåðæàâíèì êîíöåðíîì «Óêðîáîðîíïðîì»

òà âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñ-

òðàö³ºþ); Óãîäó ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ âèêîíàâ÷èì

îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ

ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), Êè¿â-
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ñüêèì íàö³îíàëüíèì óí³âåðñèòåòîì òåõíîëî-

ã³é òà äèçàéíó, ×åðêàñüêèì äåðæàâíèì á³ç-

íåñ-êîëåäæåì òà ï³äïðèºìñòâàìè ëåãêî¿ ïðî-

ìèñëîâîñò³;

ï³äãîòîâëåíî ïåðåë³ê åíåðãîçáåð³ãàþ÷î¿ ïðî-

äóêö³¿, ÿêà âèðîáëÿºòüñÿ ïðîìèñëîâèìè ï³äïðè-

ºìñòâàìè ñòîëèö³, òà ðîçì³ùåíî íà ºäèíîìó

âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà (http://kievcity.gov.ua/);

ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ ³íôîðìàö³éíó ñèñòå-

ìó «Ïðîìèñëîâ³ñòü ³ íàóêà», ÿêà äîçâîëÿº íàêî-

ïè÷óâàòè, çáåð³ãàòè òà àêòóàë³çóâàòè â³äîìîñò³

ïðî ä³ÿëüí³ñòü ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ òà íà-

óêîâèõ óñòàíîâ ì. Êèºâà, à òàêîæ ñïðèÿº íàëà-

ãîäæåííþ åêîíîì³÷íèõ òà âèðîáíè÷èõ âçàºìî-

â³äíîñèí;

ïðîâåäåíî ³íâåíòàðèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-

íîê ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ — çåìëåêîðèñ-

òóâà÷³â, çà ï³äñóìêàìè ÿêî¿ ï³äãîòîâëåíî ïðî-

åêò ð³øåííÿ «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ â³ä

28.01.2015 ¹ 58/923 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî

ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 23.06.2011 ¹ 242/5629»,

ÿêèì çàïðîïîíîâàíî âñòàíîâèòè ñòàâêó çå-

ìåëüíîãî ïîäàòêó äëÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íà

ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ âèðîáíè÷³ êîðïóñè, öåõè,

ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ, ³íæåíåðí³ ñïîðóäè ïðî-

ìèñëîâèõ òà âèðîáíè÷èõ ï³äïðèºìñòâ, ó ðîç-

ì³ð³ 1% â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè;

ïðîâåäåíî Ïåðøèé íàö³îíàëüíèé ôîðóì ç

ï³äòðèìêè åêñïîðòó, íà ÿêîìó áóëî îáãîâîðåíî

ïèòàííÿ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè â³ò÷èçíÿíèõ åêñ-

ïîðòåð³â, âåäåííÿ á³çíåñó â ñó÷àñíèõ óìîâàõ òà

ïîäîëàííÿ òåõí³÷íèõ ³ òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â ó ïðî-

ñóâàíí³ óêðà¿íñüêî¿ ïðîäóêö³¿ íà ñâ³òîâ³ ðèíêè;

âçÿòî ó÷àñòü ó ðîáîò³ XIV Ì³æíàðîäíîãî ïðî-

ìèñëîâîãî ôîðóìó, íà ÿêîìó 350 ï³äïðèºìñòâ ç

32 êðà¿í ñâ³òó ïðîäåìîíñòðóâàëè íîâ³òíþ ïðî-

äóêö³þ äëÿ ïåðåîçáðîºííÿ âèðîáíè÷èõ ïîòóæ-

íîñòåé, ïåðø çà âñå, ó ìàøèíîáóä³âí³é ãàëóç³;

ïðîâåäåíî ðåã³îíàëüíèé åòàï Âñåóêðà¿íñüêî-

ãî êîíêóðñó ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïî-

ñëóã) — «100 êðàùèõ òîâàð³â Óêðà¿íè» òà êîí-

êóðñ «Ñòîëè÷íèé ñòàíäàðò ÿêîñò³»;

çàïî÷àòêîâàíî òà ïðîâåäåíî êîíêóðñ «Êðà-

ùèé åêñïîðòåð ðîêó» ç ìåòîþ ñòèìóëþâàííÿ

âèðîáíèöòâà òà ðîçâèòêó åêñïîðòíèõ ìîæëè-

âîñòåé êè¿âñüêèõ òîâàðîâèðîáíèê³â.

Îäíèì ³ç âàæëèâèõ ïðîåêò³â º ñòâîðåííÿ ñó-

÷àñíî¿ á³çíåñ-çîíè ïîçà ³ñòîðè÷íî-êóëüòóðíèì

öåíòðîì (ïðîåêò áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî ä³ëî-

âîãî êîìïëåêñó «Êè¿â-Ñ³ò³»).

Ñòâîðþºòüñÿ ì³ñüêà ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷-

íà ñèñòåìà çàáåçïå÷åííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíî-

ñò³ «Ì³ñòîáóä³âíèé êàäàñòð Êèºâà». Íà ïî÷àòêó

2013 ðîêó ñèñòåìà çàïðàöþâàëà ó äîñë³äíîìó

ðåæèì³, à ÷åðåç ï³âðîêó äîñòóï äî ì³ñòîáóä³â-

íèõ äàíèõ ñòîëèö³ îòðèìàëè âñ³ êèÿíè.

Ñòðàòåã³÷íà ³í³ö³àòèâà «Åëåêòðîííèé óðÿä»

ðåàë³çîâóâàëàñÿ ó 2011-2015 ðîêàõ â³äïîâ³äíî

äî âèçíà÷åíèõ êëþ÷îâèõ çàõîä³â Ñòðàòåã³¿.

Ïî÷èíàþ÷è ç 2013 ðîêó, ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é

ðàä³, âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿),

ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³-

ÿõ, ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ,

ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàïðîâàäæåíî

ïîâíèé åëåêòðîííèé äîêóìåíòîîá³ã ³ç âèêîðèñ-

òàííÿì åëåêòðîííî-öèôðîâîãî ï³äïèñó â ³íôîð-

ìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éí³é ñèñòåì³ «ªäèíèé

³íôîðìàö³éíèé ïðîñò³ð òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì³ñòà Êèºâà» (²ÒÑ ª²ÏÊ).

Ñòâîðåíî ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíó

ñèñòåìó «ªäèíèé âåá-ïîðòàë òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà». ²íôîðìàö³éíèé ðåñóðñ

http://kievcity.gov.ua/ (îô³ö³éíèé âåá-ïîðòàë Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðîçãîð-

íóòî íà âëàñíîìó îáëàäíàíí³, âïðîâàäæåíî êîì-

ïëåêñíó ñèñòåìó çàõèñòó ³íôîðìàö³¿. Ó ðàìêàõ

ïðîåêòó ðîçðîáëåíî òà âïðîâàäæåíî ñèñòåìó

îáë³êó ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ³íòåãðîâàíà ç

²ÒÑ ª²ÏÊ, ñèñòåìó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ

ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ìåäè÷íèé

âåá-ïîðòàë òà ³íø³ ³íòåðíåò-ðåñóðñè.

Íàðàç³ ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Åëåêòðîííå ì³ñòî»

(Å-ì³ñòî) íà îô³ö³éíîìó âåá-ïîðòàë³ âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðîçðîáëåí³ òà ä³þòü:

«Â³äêðèòèé áþäæåò», «Åëåêòðîíí³ çàêóï³âë³»,

«Áþäæåò ó÷àñò³», «E-äåìîêðàò³ÿ», «Êè¿âàóäèò»,

«Ïåòèö³¿», «Êîíòàêòíèé öåíòð ì³ñòà Êèºâà», «Àä-

ì³íïîñëóãè», «Îáë³ê ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿», «Êàðò-

êà êèÿíèíà», «Ì³ñòîáóä³âíèé êàäàñòð», ²Ñ «Ïðî-

ìèñëîâ³ñòü ³ íàóêà Êèºâà», «Çàïèñ äî äèòñàä-

êà», «Ìåäïîðòàë», «Ì³ñüêèé òðàíñïîðò», «Âàø

áóäèíîê», «Êîìóíàëüíå ìàéíî», «Êàðòà àâàð³é»,

«Êàðòà ðåìîíòó äîð³ã» òîùî.

Â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³÷íî¿ ³í³ö³àòèâè

«Äí³ïðîâñüêà ïåðëèíà» áóëî ñòâîðåíî 12 ïðî-

ãðàì ðîçâèòêó áåðåã³â Äí³ïðà ç ðîáî÷èìè íà-

çâàìè: «Ïëàâó÷å ì³ñòî», «Ì³ñòî äîçâ³ëëÿ», «Îñ-

òðîâè æèòòÿ», «×èñòà ð³êà», «Ïàðêîâèé êîìïëåêñ

«Óêðà¿íà», «Êè¿â — ì³ñòî íà ð³÷ö³», «Â³äïîâ³äàëü-

íèé êèÿíèí» òà ³íø³.

Çà ³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè áóëî ðîç-

ðîáëåíî êîíöåïö³þ ì³ñüêîãî ïðîåêòó ³íòåãðî-

âàíîãî ðîçâèòêó «Êè¿â Ñàìîáóòí³é». Éîãî ìå-

òà — ÿê³ñíî çì³íèòè ³ñòîðè÷íå ñåðåäîâèùå Ïî-

äîëó òà äí³ïðîâñüêèõ ñõèë³â. Ó ðàìêàõ ïðîåêòó

â³äíîâëåíî êîìïëåêñ ïàì’ÿòîê Ìàãäåáóðçüêîãî

ïðàâà — âõ³äíó àðêó, ñõîäè òà Êîëîíó (íèæí³é

ïàì’ÿòíèê Õðåùåííÿ Ðóñ³), à òàêîæ çä³éñíåíî

áëàãîóñòð³é Âîëîäèìèðñüêî¿ ã³ðêè.

Â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³÷íî¿ ³í³ö³àòèâè

«Ïåðøîêëàñíà ³íôðàñòðóêòóðà» â ÷àñòèí³ æèò-

ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ïðîòÿãîì 2011-

2015 ðîê³â çä³éñíþâàëèñÿ ðîáîòè ïî ðåêîíñòðóê-

ö³¿ òà êàï³òàëüíîìó ðåìîíòó æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ç

çàñòîñóâàííÿì åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é ³

îáëàäíàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ âåëèñÿ ðîáîòè ç ìî-

äåðí³çàö³¿ ë³ôò³â òà îñíàùåííÿ æèòëîâîãî ôîí-

äó çàñîáàìè îáë³êó âèòðàò òà ðåãóëþâàííÿ ñïî-

æèâàííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ñòâîðåíî ºäèíó

ì³ñüêó àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêó ñëóæáó.

Ïðîâîäèëàñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ äàìá ìóëîâèõ

ïîë³â Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿.

Âåëèñÿ ðîáîòè ç áóä³âíèöòâà äðóãî¿ íèòêè Ãî-

ëîâíîãî ì³ñüêîãî êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà,

áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ ìàã³ñòðàëüíèõ êà-

íàë³çàö³éíèõ êîëåêòîð³â òà âîäîïðîâîä³â, ç òåõ-

í³÷íîãî ïåðåîñíàùåííÿ òà âèð³øåííÿ ïðîáëåì

ïîë³ãîíó ÒÏÂ ¹5.

Àêòèâ³çîâàíî ä³ÿëüí³ñòü ÎÑÁÁ ÿê âàæëèâî¿

ëàíêè ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ æèòëîâèì ôîíäîì

(óïðîäîâæ 2014-2015 ðîê³â ñòâîðåíî 59 ÎÑÁÁ).

Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà, óñâ³äîìëþþ÷è çíà÷åí-

íÿ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ åôåêòèâ-

íî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñòîëèö³, ïðèä³ëÿëà âåëèêó

óâàãó ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³÷íî¿ ³í³ö³àòèâè «Ïåðøî-

êëàñíà ³íôðàñòðóêòóðà» â ÷àñòèí³ òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè.

Çà ïåð³îä ç 2011 ïî 2015 ð³ê ââåäåíî â åêñ-

ïëóàòàö³þ ñòàíö³¿ ìåòðî «Âèñòàâêîâèé öåíòð»,

«²ïîäðîì» òà «Òåðåìêè» Êóðåí³âñüêî-×åðâîíî-

àðì³éñüêî¿ ë³í³¿ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó.

Çà ðàõóíîê êîøò³â ö³ëüîâèõ åêîëîã³÷íèõ (çåëå-

íèõ) ³íâåñòèö³é ïðîâåäåíî êîìïëåêñíó ìîäåð-

í³çàö³þ 120 âàãîí³â òèïó «Å» òà éîãî ìîäèô³êà-

ö³é Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó, ÿê³ ââåäåí³ â åêñ-

ïëóàòàö³þ òà çä³éñíþþòü ïåðåâåçåííÿ ïàñàæè-

ð³â íà Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàðñüê³é ë³í³¿ ìåòðî-

ïîë³òåíó. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåííÿ ïàñà-

æèð³â íà ë³í³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó çà âêàçàíèé ïå-

ð³îä ïðèäáàíî 71 âàãîí.

Íà 3-õ ñòàíö³ÿõ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó äëÿ

íàäàííÿ ÿê³ñíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã æè-

òåëÿì òà ãîñòÿì ì³ñòà âïðîâàäæåíî Wi-Fi-ìå-

ðåæó. Ó òåñòîâîìó ðåæèì³ ïðàöþº ðóõîìèé (ìî-

á³ëüíèé) çâÒÿçîê íà 11 ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó.

Ðåàë³çîâàíî ìîæëèâ³ñòü îïëàòè ïðî¿çäó çà äî-

ïîìîãîþ áàíê³âñüêèõ áåçêîíòàêòíèõ êàðòîê

MasterCard ç òåõíîëîã³ºþ PayPass íà âñ³õ ñòàí-

ö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó.

Åñêàëàòîðí³ êîìïëåêñè ñòàíö³é «Îë³ìï³éñüêà»,

«Ïàëàö ñïîðòó», «Ïëîùà Ëüâà Òîëñòîãî» îñíà-

ùåíî ñèñòåìàìè àâòîìàòè÷íîãî ïîæåæîãàñ³í-

íÿ. Çà 5 ðîê³â ïðîâåäåíî êàï³òàëüíèé ðåìîíò

56 åñêàëàòîð³â.

Ó 2011 ðîö³ ðåàë³çîâàíî ïåðøó ÷åðãó ñï³ëüíî-

ãî ç Äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ çàë³çíè÷íîãî

òðàíñïîðòó Óêðà¿íè «Óêðçàë³çíèöÿ» òà Äåðæàâ-

íèì òåðèòîð³àëüíèì ãîëîâíèì îá’ºäíàííÿì «Ï³â-

äåííî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ» ïðîåêòó «Ì³ñüêà åëåê-

òðè÷êà». Ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíîãî ïðî-

åêòó îðãàí³çîâàíî ðóõ åëåêòðîïî¿çä³â ïî Êè¿â-

ñüêîìó òðàíñïîðòíîìó ê³ëüöþ ç âïðîâàäæåííÿì

14 ïåðåñàäî÷íèõ âóçë³â (ñòàíö³é, ïëàòôîðì), à

ñàìå: «Êè¿â-Ïàñàæèðñüêèé», «Âèäóáè÷³», «Ë³âèé

áåðåã», «Äàðíèöÿ», «Ë³âîáåðåæíà», «Òðîºùè-

íà», «Êè¿â-Ïåòð³âêà», «Çåí³ò», «Âèøãîðîäñüêà»,

«Ðóáåæ³âñüêà», «Ñèðåöü», «Áîðùàã³âêà», «Êè¿â-

Âîëèíñüêèé», «Êàðàâàºâ³ äà÷³». Ðåàë³çàö³ÿ öüî-

ãî ïðîåêòó äîçâîëèëà á³ëüø ð³âíîì³ðíî ðîçïî-

ä³ëèòè ïàñàæèðîïîòîêè òà çìåíøèòè íàâàíòà-

æåííÿ íà ïàñàæèðñüêèé òðàíñïîðò ñòîëèö³, à òà-

êîæ çàáåçïå÷èòè ïðÿìèé çâ’ÿçîê ì³æ ë³âîáåðåæ-

íîþ ³ ïðàâîáåðåæíîþ ÷àñòèíàìè ì³ñòà.

Ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ òðîëåéáóñíó ë³í³þ

â³ä Àìóðñüêî¿ ïëîù³ ïî âóëèöÿõ Î. Òðóòåíêà, 

Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, Ìàðøàëà ßêóáîâñüêîãî äî

âóëèö³ Â. Êàñ³ÿíà. Çáóäîâàíî òðîëåéáóñíó ë³-

í³þ íà ïðîñïåêò³ Ìàðøàëà Ðîêîññîâñüêîãî ç ðå-

êîíñòðóêö³ºþ êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ íà ïëîù³ Òàðà-

ñà Øåâ÷åíêà, ùî ïîë³ïøèëî òðàíñïîðòíå îá-

ñëóãîâóâàííÿ ìåøêàíö³â Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó

òà çàáåçïå÷èëî çâ’ÿçîê ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ êë³-

í³÷íîþ ë³êàðíåþ ¹ 8 òà Ä³àãíîñòè÷íèì öåíòðîì.

Çà ïåð³îä ç 2011 ïî 2015 ð³ê ïðèäáàíî 200

òðîëåéáóñ³â, 192 àâòîáóñè òà 28 òðàìâà¿â.

Çáóäîâàíî äðóãèé âõ³ä íà ñòàíö³þ ë³í³¿ øâèä-

ê³ñíîãî òðàìâàþ «Ïëîùà Ïåðåìîãè», ùî ïîë³ï-

øèëî áåçïåêó ðóõó ïàñàæèð³â.

Ó 2015 ðîö³ âïðîâàäæåíî â³äîêðåìëåíó ñìó-

ãó äëÿ ðóõó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó íà 14 âó-

ëèöÿõ ì³ñòà Êèºâà.

Ââåäåíî â ä³þ ïðîåêò «Ïàñàæèðñüêèé êîí-

òðîëü», ÿêèé ïåðåäáà÷àº âèä³ëåíó ë³í³þ äëÿ çâåð-

íåíü ãðîìàäÿí ùîäî ÿêîñò³ òðàíñïîðòíîãî îá-

ñëóãîâóâàííÿ. Ñòâîðåíî ñïåö³àë³çîâàíó ñòàí-

ö³þ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ àâòîáóñ³â. Â³ä-

íîâëåíî Öåíòð òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ òðî-

ëåéáóñ³â. Êîíöåïòóàëüíî îíîâëåíî äèçàéí Êè-

¿âñüêîãî ôóí³êóëåðó.

Âïðîâàäæåíî áåçêîíòàêòíó îïëàòó çà ïðî¿çä

íà 6 ñòàíö³ÿõ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ Áîðùàã³âñüêî¿

ë³í³¿ òà ôóí³êóëåð³.

Â ÷àñòèí³ ðîçâèòêó äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè çà ïåð³îä ç 2011 ïî 2015 ð³ê ââå-

äåíî â åêñïëóàòàö³þ òðàíñïîðòíó ðîçâ’ÿçêó á³-

ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó «Äí³ïðî», ùî äàëî ìîæ-

ëèâ³ñòü íà 70% çá³ëüøèòè ïðîïóñêíó ñïðîìîæ-

í³ñòü òðàíñïîðòíîãî âóçëà.

Ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ òðàíñïîðòíó ðîçâ’ÿç-

êó íà ïðèìèêàíí³ ïðîñïåêòó Íàóêè äî Ñòîëè÷-

íîãî øîñå (ïåðøà ÷åðãà), çàâåðøåíî ðåêîí-

ñòðóêö³þ òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê íà ïåðåòèí³

Äí³ïðîâñüêîãî óçâîçó äî Íàáåðåæíîãî øîñå òà

íà ïåðåòèí³ áóëüâàðó Äðóæáè Íàðîä³â òà Íàä-

äí³ïðÿíñüêîãî øîñå ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³.

Çàâåðøåíî ðåêîíñòðóêö³¿: âóëèö³ Ñîðòóâàëü-

íî¿ íà ä³ëÿíö³ â³ä âóëèö³ Êàíàëüíî¿ äî âóëèö³ Êëå-

ìàíñüêî¿; âóëèö³ Àííè Àõìàòîâî¿ íà ä³ëÿíö³ â³ä

ïðîñïåêòó Ãðèãîðåíêà äî âóëèö³ Óðë³âñüêî¿; âó-

ëèö³ Áðàòñüêî¿ ç äåìîíòàæåì òðàìâàéíèõ êîë³é

íà âóëèö³ Áðàòñüê³é òà íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³;

âóëèö³ Ãîðüêîãî; ïðîñïåêòó Ãðèãîðåíêà.

Ïðîâåäåíî êàï³òàëüíèé ðåìîíò áóëüâàðó Ëå-

ñ³ Óêðà¿íêè, âóëèö³ ×åðâîíîàðì³éñüêî¿. Ïðîäîâ-

æóþòüñÿ ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ ïðîñïåêòó Ïå-

ðåìîãè, òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Ïîøòîâ³é

ïëîù³, áóä³âíèöòâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïå-

ðåõîäó ÷åðåç ð. Äí³ïðî.

Çä³éñíåíî ðåêîíñòðóêö³þ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî

òðàìâàþ íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Òðîºùèíà (13,2

êì, 7 ñòàíö³é).

Ó 2015 ðîö³:

âñòàíîâëåíî òà òåñòóºòüñÿ ïðîãðàìíî-àïà-

ðàòíèé êîìïëåêñ ªäèíîãî àâòîìàòèçîâàíîãî

äèñïåò÷åðñüêîãî öåíòðó óïðàâë³ííÿ êîìóíàëü-

íèì àâòîòðàíñïîðòîì ì³ñòà Êèºâà â øëÿõî-åêñ-

ïëóàòàö³éíèõ óïðàâë³ííÿõ êîìóíàëüíî¿ êîðïî-

ðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð»;

çä³éñíåíî êàï³òàëüíèé òà ïîòî÷íèé ðåìîíòè

575 ì³æêâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â òà ïðèáóäèíêîâèõ

òåðèòîð³é çàãàëüíîþ ïëîùåþ áëèçüêî 530 òèñ.

êâ. ì;

ïðèäáàíî 67 îäèíèöü êîìóíàëüíî¿ òåõí³êè òà

ðåñòàâðîâàíî á³ëüøå 20 îäèíèöü òåõí³êè.

Ó 2012 ðîö³ çàâåðøåíî áóä³âíèöòâî íîâîãî òåð-

ì³íàëó Ì³æíàðîäíîãî àåðîïîðòó «Êè¿â» (Æóëÿíè).

Ó ïåð³îä ç 2011 ïî 2015 ð³ê ïîáóäîâàíî 53

ñâ³òëîôîðíèõ îá’ºêòè, ðåêîíñòðóéîâàíî 40 ñâ³ò-

ëîôîð³â, ïðîâåäåíî àâàð³éíî-â³äíîâëþâàëüí³

ðîáîòè çà âêàçàíèé ïåð³îä íà 6 875 ñâ³òëîôîð-

íèõ îá’ºêòàõ.

Ïîáóäîâàíî 204 îá’ºêòè ïðèñòðî¿â ïðèìó-

ñîâîãî çíèæåííÿ øâèäêîñò³ («ëåæà÷³ ïîë³öåé-

ñüê³»). Çàì³íåíî òà â³äíîâëåíî 13 478 îä. äî-

ðîæí³õ çíàê³â òà çíàê³â ìàðøðóòíîãî îð³ºí-

òóâàííÿ. Âñòàíîâëåíî 8 797 îä. äîðîæí³õ çíà-

ê³â.

Íå îñòàííþ ðîëü ó ñòâîðåíí³ äîñòóïíî¿, íà-

ä³éíî¿, çðó÷íî¿, ìóëüòèìîäàëüíî¿ òðàíñïîðòíî¿

ñèñòåìè ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè â³ä³ãðàº ðîçâèòîê ð³÷-

êîâîãî òðàíñïîðòó. Ó ñòîëèö³ çàïðîâàäèëè ï³-

ëîòíèé ïðîåêò: ïî÷àâ êóðñóâàòè íîâèé âîäíèé

ìàðøðóò â³ä Ïîøòîâî¿ ïëîù³ äî Ðóñàí³âñüêî¿

íàáåðåæíî¿.

Ó ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ç âåëîãðîìàäîþ êèÿí áóëî

ðîçðîáëåíî êîíöåïö³þ òà çä³éñíåíî ïîïåðåäí³

åêîíîì³÷í³ ðîçðàõóíêè ñòâîðåííÿ ðåêðåàö³éíèõ

âåëîñèïåäíèõ ìàðøðóò³â. Çàãàëüíà äîâæèíà ïðî-

ïîíîâàíèõ ìàðøðóò³â ñòàíîâèòü á³ëüø ÿê 100 êì.

Ïåðøèé âåëîñèïåäíèé ìàðøðóò «Æèòëîâèé

ìàñèâ Òðîºùèíà — ªâðîïåéñüêà ïëîùà» áóëî

â³äêðèòî ó 2015 ðîö³.

Îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿëàñÿ ìîäåðí³çàö³¿

åíåðãîñïîæèâàííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-

ñòâà, åíåðãîãåíåðóþ÷èõ òà ðîçïîä³ëü÷èõ ïî-

òóæíîñòåé ì³ñòà, âïðîâàäæåííþ ìåõàí³çì³â

ìîäåðí³çàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó, â³äíîâëþâàëü-

íèõ òà àëüòåðíàòèâíèõ òåõíîëîã³é åíåðãîãåíå-

ðàö³¿ â ðàìêàõ âèêîíàííÿ çàõîä³â ç ðåàë³çàö³¿

ñòðàòåã³÷íî¿ ³í³ö³àòèâè «Îùàäëèâà åíåðãåòè-

êà». Ïðîâåäåíî çíà÷íèé îáñÿã ðîá³ò ç ï³äâè-

ùåííÿ íàä³éíîñò³ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ñïîæè-

âà÷³â òà ïîòóæíîñò³ îáëàäíàííÿ åëåêòðè÷íîãî

êîìïëåêñó ñòîëèö³:

— çä³éñíþâàëèñÿ ðîáîòè ç ìîäåðí³çàö³¿ êî-

òåëåíü, ³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëîâèõ ïóíêò³â, íàñîñ-

íèõ ñòàíö³é, áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ åëåê-

òðè÷íèõ ìåðåæ, ç ìîäåðí³çàö³¿ àðòåç³àíñüêèõ

ñâåðäëîâèí ³ç çàì³íîþ åëåêòðîíàñîñíîãî îá-

ëàäíàííÿ íà ñó÷àñíå åíåðãîåôåêòèâíå,

— ðîçðîáëåíî òà âïðîâàäæåíî ìåõàí³çì åíåð-

ãîñåðâ³ñíèõ êîíòðàêò³â çà òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè

Ïðîåêòó USAID «Ðåôîðìà ì³ñüêîãî òåïëîçàáåç-

ïå÷åííÿ â Óêðà¿í³» òà ²íñòèòóòó áþäæåòó òà ñî-

ö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü;

— çàïðîâàäæåíî ïðîãðàìó ñï³âô³íàíñóâàí-

íÿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó áóäèíêàõ ÎÑÁÁ

òà ÆÁÊ (íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ) íà óìîâàõ ô³-

íàíñóâàííÿ (70% âèòðàò ô³íàíñóºòüñÿ çà ðàõó-

íîê ì³ñüêîãî áþäæåòó ³ 30% — çà ðàõóíîê

ÎÑÁÁ/ÆÁÊ);

— çàáåçïå÷åíî îñíàùåííÿ æèòëîâèõ áóäèí-

ê³â òåïëîë³÷èëüíèêàìè (ó 2014-2015 ðîêàõ çìîí-

òîâàíî ïîíàä 5 òèñ. ë³÷èëüíèê³â);

— ïðîäîâæóºòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêò³â «Åíåð-

ãîçáåðåæåííÿ» òà «Òåðìîñàíàö³ÿ â áþäæåòíèõ

óñòàíîâàõ ì. Êèºâà» ³ç çàëó÷åííÿì êðåäèòíèõ

êîøò³â Ï³âí³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ ô³íàíñîâî¿ êîðïî-

ðàö³¿ (ÍÅÔÊÎ);

— çàâåðøåíî ðåàë³çàö³þ ðîá³ò ³ç çàì³íè çà-

ñòàð³ëîãî êóõîííîãî îáëàäíàííÿ íà íîâå åíåð-

ãîåôåêòèâíå â 184 áþäæåòíèõ çàêëàäàõ ó ðàì-

êàõ ïðîåêòó «Åíåðãîçáåðåæåííÿ» (³ç çàëó÷åí-

íÿì êðåäèòíèõ êîøò³â Ï³âí³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ ô³-

íàíñîâî¿ êîðïîðàö³¿ (ÍÅÔÊÎ);

— ïðîäîâæóºòüñÿ ðîáîòà ç ðåêîíñòðóêö³¿ ñèñ-

òåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà òåïëîçàáåç-

ïå÷åííÿ çàêëàä³â áþäæåòíî¿ ñôåðè ³ç çàñòîñó-

âàííÿì â³äíîâëþâàëüíèõ òà àëüòåðíàòèâíèõ

äæåðåë åíåðã³¿;

ÑÏÐÎÑÒÓÂÀÍÍß 

Ïîñòàíîâîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 08.11.2016 ó ñïðàâ³ 
¹ 910/16571/15 âèçíàíî íåäîñòîâ³ðíîþ ³íôîðìàö³þ, ùî íàäðóêîâàíà íà ñòîð³íö³ 7
¹64 (4660) â³ä 07.05.2015 äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ – â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà îïóáë³êîâàíà íà âåá-ñòîð³íö³ http://kreschatic.kiev.ua/ua/4660/art/
1430936658.html ï³ä íàçâîþ «Íàéá³ëüø³ êè¿âñüê³ ³íòåðíåò-ïðîâàéäåðè îáèðàþòü
êîðóïö³éí³ ñõåìè?», à ñàìå: Íàø³ ìîíîïîë³ñòè çâèêëè íà ïåðñîíàëüí³ óìîâè ³, âèÿâëÿºòüñÿ,
òàê³ îïåðàòîðè, ÿê ÒÎÂ «ÂÎËß-ÊÀÁÅËÜ» òà «Àäàìàíò» íà ñüîãîäí³ êðèòèêóþòü íàäâèñîê³
òàðèôè íà âõ³ä äî áóäèíê³â, ÿê³ òÿãàðåì ëÿãàþòü íà ñòîëè÷íèõ êîðèñòóâà÷³â ³íòåðíåò-
ïîñëóã, à ñàì³ íå ñïëàòèëè äî ì³ñüêîãî áþäæåòó ç 2011 ðîêó í³ êîï³éêè! Äå æ ñïðàâåäëèâ³ñòü,
³ ÷îìó âîíè ðîçêàçóþòü ñïîæèâà÷àì, ùî îïëà÷óþòü ÿê³ñü ì³ô³÷í³ çáîðè?
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— çàáåçïå÷åíî ñóïðîâ³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè «Óêðà¿íà — òðàíñôîðìàö³éíå

ï³äâèùåííÿ åíåðãåòè÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ â ì³ñòàõ» çà ï³äòðèìêè ²í³ö³àòèâè òðàíñôîðìàö³éíîãî ï³ä-

âèùåííÿ åíåðãîåôåêòèâíîñò³ â ì³ñòàõ (CEETI), Ïðîãðàìè äîïîìîãè â óïðàâë³íí³ åíåðãåòè÷íèì

ñåêòîðîì (ESMAP), ó ðàìêàõ ñï³âïðàö³ ç³ Ñâ³òîâèì áàíêîì;

— ï³äïèñàíî Ìåìîðàíäóì ïðî âçàºìîðîçóì³ííÿ ì³æ êîíñàëòèíãîâîþ êîìïàí³ºþ «SEURECA» (Ôðàí-

ö³ÿ), ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» òà âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâ-

íîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ åíåðãåòè÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ ñèñòåìè öåíòðàë³çîâàíîãî òåï-

ëîïîñòà÷àííÿ ì³ñòà Êèºâà òà ðîçâèòêó ñïîæèâàííÿ á³îïàëèâà ç ìåòîþ îïòèì³çàö³¿ ðîáîòè ñèñòåìè òåï-

ëîïîñòà÷àííÿ ì. Êèºâà â ÷àñòèí³ åíåðãîçáåðåæåííÿ òà çàì³ùåííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó.

Êè¿â — ïðîâ³äíèé öåíòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â êðà¿í³. Ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³÷íî¿ ³í³ö³àòèâè

«Çäîðîâèé êèÿíèí» â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ðåôîðìóâàííÿ ñèñ-

òåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ó Â³ííèöüê³é, Äí³ïðîïåòðîâñüê³é, Äîíåöüê³é îáëàñòÿõ òà â ì³ñò³ Êèºâ³» ïðî-

âåäåíî ðåôîðìóâàííÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïåðâèííîãî ð³âíÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-

ãè. Ó ðåçóëüòàò³ ñôîðìîâàíî ìåðåæó çàêëàä³â àìáóëàòîðíî¿ ëàíêè: ñòâîðåíî 28 öåíòð³â ïåðâèí-

íî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè òà 13 êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèõ öåíòð³â.

Âðàõîâóþ÷è ïðèíöèï ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè, çà êîøòè ì³ñüêîãî áþäæåòó âïðîäîâæ òðüîõ ðîê³â

ââåäåíî â ä³þ 86 â³äîêðåìëåíèõ àìáóëàòîð³é çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè, â ÿêèõ ïðà-

öþþòü ë³êàð³, â òîìó ÷èñë³ çà ïðèíöèïîì ãðóïîâî¿ ë³êàðñüêî¿ ïðàêòèêè. Çä³éñíþþòüñÿ çàõîäè ç

ðåôîðìóâàííÿ âòîðèííîãî ð³âíÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

Ñòâîðåíî â³ñ³ì ë³êàðåíü ³íòåíñèâíîãî ë³êóâàííÿ, ùî íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü ãàðàíòîâàíî çàáåç-

ïå÷èòè íåâ³äêëàäíó ìåäè÷íó äîïîìîãó íàñåëåííþ ì. Êèºâà.

Çä³éñíþþòüñÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî ïî÷àòêó ôóíêö³îíóâàííÿ çàêëàä³â ³íòåíñèâíî-

ãî ë³êóâàííÿ. Ç ìåòîþ îïòèì³çàö³¿ ³ñíóþ÷î¿ ìåðåæ³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ äîïîìîãè ó ì³ñò³ Êèºâ³ ñòâîðåíî

ï’ÿòü òåðèòîð³àëüíèõ ìåäè÷íèõ îá’ºäíàíü øëÿõîì çëèòòÿ ïðîô³ëüíèõ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, à

ñàìå: «Ôòèç³àòð³ÿ», «Ïñèõ³àòð³ÿ», «Äåðìàòîâåíåðîëîã³ÿ», «Ñàíàòîðíîãî ë³êóâàííÿ» òà «Êè¿âñüêà ñòî-

ìàòîëîã³ÿ». Öå äîçâîëèëî âèáóäóâàòè óïðàâë³íñüêó âåðòèêàëü ñïåö³àë³çîâàíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

Çä³éñíåíî íèçêó çàõîä³â ç ðåôîðìóâàííÿ åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Ñòâîðåíî: Öåíòð åêñ-

òðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô ì³ñòà Êèºâà, îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñüêó ñëóæ-

áó çà ºäèíèì òåëåôîííèì íîìåðîì «103» (çà êîøòè áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà) ç âèêîðèñòàííÿì ñó-

÷àñíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà GPS-íàâ³ãàö³ºþ, çáåðåæåíî ñïåö³àë³çîâàí³ ïñèõ³àòðè÷-

í³ áðèãàäè òà ñòâîðåíî íåâ³äêëàäíó íàðêîëîã³÷íó ñïåö³àë³çîâàíó ñëóæáó.

Óñï³øíî ôóíêö³îíóº Ïåðèíàòàëüíèé öåíòð ì. Êèºâà íà 200 ë³æîê — ïåðøèé ìåäè÷íèé çàêëàä

ó ñòîëèö³, ÿêèé îòðèìàâ ñåðòèô³êàò-ñòàíäàðò ISO: 9001 ó 2013 ðîö³.

Ïîðÿä ç öèì Êè¿â — áåçïåðå÷íèé ë³äåð ó êðà¿í³ ç ï³äòðèìêè ïðîôåñ³éíîãî ñïîðòó, ùî º âàæëè-

âèì ñîö³àëüíèì òà ïîë³òè÷íèì ôàêòîðîì. Ó 2015 ðîö³ â³äêðèòî 3 äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ

øêîëè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ — ÄÞÑØ «Þí³îð ñïîðò», ÄÞÑØ äëÿ ³íâàë³ä³â «Øàíñ», ÄÞÑØ äëÿ

³íâàë³ä³â ç ³ãðîâèõ âèä³â ñïîðòó «Ìåòåîð». Äî Äíÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó ó Äåñíÿíñüêîìó

ðàéîí³ â³äêðèòî íîâå ïðèì³ùåííÿ ÄÞÑØ Nà23, îáëàäíàíå ñó÷àñíèì ñïîðòèâíèì ³íâåíòàðåì.

Ó ñôåð³ ñïîðòó âèùèõ äîñÿãíåíü ùîð³÷íî ïðîâîäèëàñÿ íèçêà çàõîä³â: ì³æíàðîäíà âåëîãîíêà Race

Horizon Park; ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ ç òðèàòëîíó Kiev Triathlon Cup; ì³æíàðîäíèé òóðí³ð «Ukraine

Nation Cup» ç³ ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñòèêè ñåðåä äîðîñëèõ òà ìîëîä³; ÷åìï³îíàòè òà Êóáêè Óêðà¿íè ç

áîêñó, ñó÷àñíîãî ï’ÿòèáîðñòâà, ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè, äçþäî, ëåãêî¿ àòëåòèêè, ñòðèáê³â ó âî-

äó, àêàäåì³÷íîãî âåñëóâàííÿ, õîêåþ ç øàéáîþ, áåéñáîëó òà ³í.

Ñîö³àëüíà äîïîìîãà òà ï³äòðèìêà êèÿí çä³éñíþâàëàñÿ ÷åðåç ì³ñüêó ö³ëüîâó ïðîãðàìó «Òóðáî-

òà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2011-2015 ðîêè. Ðåàë³çóºòüñÿ ñîö³àëüíèé ïðîåêò «Êàðòêà êèÿíèíà», ÿêèé

ïåðåäáà÷àº íàäàííÿ ï³ëüã êàòåãîð³ÿì îñ³á, âèçíà÷åíèõ ó ïðîãðàì³.

Â³äêðèòî â³ää³ëåííÿ ñîö³àëüíî-ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ç äèòÿ÷èì öåðåáðàëüíèì ïàðàë³÷åì,

ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ä³òåé òà ä³òåé ç óðàæåííÿì öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè ç ïîðóøåííÿì ïñè-

õ³êè (äåííå ïåðåáóâàííÿ) â óñ³õ ðàéîííèõ òåðèòîð³àëüíèõ öåíòðàõ.

Â³äêðèòî äèòÿ÷³ áóäèíêè, çàïðîâàäæåíî é óñï³øíî ðåàë³çóºòüñÿ åêñïåðèìåíò ùîäî íîâî¿ ôîð-

ìè ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè — ïàòðîíàò íàä ä³òüìè-ñèðîòàìè, ä³òüìè, ïîçáàâëåíèìè áàòüê³âñüêîãî ï³ê-

ëóâàííÿ, òà ä³òüìè, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ óìîâàõ.

Ïðè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ óòâîðåíî Êîîðäèíàö³éíó ðàäó ç ïèòàíü ï³äòðèìêè êèÿí, ÿê³ áå-

ðóòü ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿ ó ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè, òà òèì÷àñîâî ïåðåì³ùåíèõ

³ç çîíè àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ îñ³á òà Ðàäó âîëîíòåð³â.

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ âëàäîþ íàäàâàëèñü äîäàòêîâ³ ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿ êèÿíàì — ó÷àñíèêàì àí-

òèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ (äàë³ — ÀÒÎ) òà ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí ï³ä ÷àñ ïðîâå-

äåííÿ ÀÒÎ.

Ó ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷åíî ïðèçíà÷åííÿ òà íàäàííÿ æèòëîâèõ ñóáñèä³é äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò

íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã çà ñïðîùåíèì ïîðÿäêîì.

Ç ìåòîþ ÿê³ñíîãî çàáåçïå÷åííÿ çäîáóòòÿ ä³òüìè äîøê³ëüíî¿, çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ òà ïðîôåñ³é-

íî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè âïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â:

— â³äêðèòî íîâ³ äîøê³ëüí³ òà çàãàëüíîîñâ³òí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè;

— â³äíîâëåíî ðîáîòè ãðóï ó äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñü íå çà ïðè-

çíà÷åííÿì;

— ââåäåíî â ìåðåæó ïðèâàòí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè;

— ðåîðãàí³çîâàíî øêîëè-äèòÿ÷³ ñàäêè ó äîøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè;

— ïðîâåäåíî êàï³òàëüíèé ðåìîíò äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ðåêîíñòðóêö³þ ñòàðèõ áó-

ä³âåëü çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;

— àïðîáîâàíî åëåêòðîííó ñèñòåìó «Åëåêòðîííà îðãàí³çàö³ÿ õàð÷óâàííÿ ä³òåé ó äîøê³ëüíèõ íà-

â÷àëüíèõ çàêëàäàõ»;

— çä³éñíåíî òåðìîñàíàö³þ áóä³âåëü íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;

— äëÿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè ó äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ â³äêðèòî

ãðóïè ç ³íêëþçèâíîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ;

— ñòâîðåíî íèçêó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â øëÿõîì ðåîðãàí³çàö³¿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëü-

íèõ çàêëàä³â;

— ðîçïî÷àòî äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíó ðîáîòó «Ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà ðîá³òíèê³â ç âèêî-

ðèñòàííÿì åëåìåíò³â äóàëüíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ»;

— ñòâîðåíî âåá-ñòîð³íêó «Îñâ³òíÿ êàðòà Êèºâà», íà ÿê³é ðîçì³ùåíî ì³òêè øê³ë òà äèòñàäê³â Êè-

ºâà, òà â³çóàë³çîâàíî åëåêòðîííèé ïàñïîðò êîæíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó;

— ðîçïî÷àòî ï³ëîòíèé ïðîåêò «Êàðòêà ó÷íÿ» ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Êàðòêà êèÿíèíà» ç íàñòóïíèìè ñåð-

â³ñàìè: ñèñòåìà êîíòðîëþ äîñòóïó äî øêîëè; áåçãîò³âêîâà îïëàòè çà õàð÷óâàííÿ; «Åëåêòðîííà øêî-

ëà»; áåçîïëàòíèé ïðî¿çä ó ì³ñüêîìó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³; ðîçãîðíóòà ñòàòèñòèêà äëÿ áàòüê³â.

Ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³÷íî¿ ³í³ö³àòèâè «Êóëüòóðíà âèñî÷èíà» Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà ïîñò³é-

íî ñïðèÿëà ñòâîðåííþ òà ïîïóëÿðèçàö³¿ ÿê³ñíîãî êóëüòóðíîãî ïðîäóêòó âñåóêðà¿íñüêîãî òà ì³æíà-

ðîäíîãî çíà÷åííÿ, çîêðåìà:

— êîíêóðñ ìîëîäèõ ï³àí³ñò³â ïàì’ÿò³ Âîëîäèìèðà Ãîðîâèöÿ;

— ìóëüòèìåä³éíèé ôåñòèâàëü ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà ÃÎÃÎËÜFEST;

— åòí³÷íèé ôåñòèâàëü «Êðà¿íà ìð³é»;

— êîíêóðñ âîêàë³ñò³â ³ì. Áîðèñà Ãìèð³;

— Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé ê³íîôåñòèâàëü «Ìîëîä³ñòü»;

— àêö³ÿ «Í³÷ ìóçå¿â».

Ñòâîðåíî ñó÷àñíèé ñàéò Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà ç ìóëüòèìåä³éíèìè åëåìåíòàìè, â³ðòóàëü-

íèìè åêñêóðñ³ÿìè òà ïîïîâíåíî ôîíä ìóçåþ òâîðàìè ìèñòåöòâà.

Ðîçðîáëåíî ïðîåêò Êîíöåïö³¿ ìîäåðí³çàö³¿ ê³íîòåàòð³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ê³íîêëàñòåðà ñâ³òîâîãî ð³âíÿ çà ñï³âïðàö³ ç äåðæàâíèìè îð-

ãàíàìè âëàäè íà áàç³ äåðæàâíèõ òà ì³ñüêèõ àêòèâ³â.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî àíàë³çó ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ ó 2011-2015 ðîêàõ ³ ñòàíó ñîö³àëüíî-

åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà âèçíà÷åíî ñèëüí³ òà ñëàáê³ ñòîðîíè ó ðîçâèòêó ñòîëèö³, ìîæëèâîñò³

òà çàãðîçè, ÿê³ â ïîäàëüøîìó âïëèâàòèìóòü íà ðåàë³çàö³þ çàõîä³â, â³ä³áðàíî òà ñôîðìîâàíî Êà-

òàëîã ïðîåêòíèõ ³äåé, ùî äîçâîëèòü äîñÿãòè ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé.

Ìåòîäîëîã³ÿ òà ïðîöåñ ï³äãîòîâêè Ïëàíó çàõîä³â íà 2016-2018 ðîêè ç ðåàë³çàö³¿

Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó

Ï³äãîòîâêà Ïëàíó çàõîä³â íà 2016-2018 ðîêè ç ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025

ðîêó (äàë³ — Ïëàí çàõîä³â) ïðîâîäèëàñÿ ïðîòÿãîì ëèïíÿ — ãðóäíÿ 2015 ðîêó â³äïîâ³äíî äî ñòðà-

òåã³÷íèõ ö³ëåé, âèçíà÷åíèõ ó Ñòðàòåã³¿, òà ç îãëÿäó íà ³ñíóþ÷³ òà ïåðåäáà÷óâàí³ ìîæëèâîñò³ ðîçâèò-

êó òà âèêëèêè.

Ïëàí çàõîä³â ðîçðîáëåíî íà îñíîâ³ ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ïðîåêòó ªÑ «Ï³äòðèìêà ïîë³òè-

êè ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó â Óêðà¿í³» òà â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11

ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ¹ 932 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ðîçðîáëåííÿ ðåã³îíàëüíèõ ñòðàòåã³é

ðîçâèòêó ³ ïëàí³â çàõîä³â ç ¿õ ðåàë³çàö³¿, à òàêîæ ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè ðåçóëüòàòèâ-

íîñò³ ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíèõ ðåã³îíàëüíèõ ñòðàòåã³é ³ ïëàí³â çàõîä³â» òà òåðì³íîì íà òðè ðîêè (2016-

2018 ðîêè).

Â³äïîâ³äíî äî ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé âèçíà÷åíî äâ³ ïðîãðàìè:

1. Ïðîãðàìà åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ.

2. Ïðîãðàìà ï³äâèùåííÿ êîìôîðòó æèòòÿ.

Ïðîãðàìè º îñíîâíèì ³íñòðóìåíòîì äëÿ ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿, ³íòåãðóþòü ïðîåêòè, ïîâ’ÿçàí³ çà

çì³ñòîì òà ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâèòîê âèÿâëåíèõ ïåðåâàã, ì³í³ì³çàö³þ çàãðîç. Ïðîãðàìè º áàãàòî-

ãàëóçåâèìè, ³ êîæíà ç íèõ çàäîâîëüíÿº ïîòðåáè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà â ö³ëîìó

òà éîãî òåðèòîð³¿.

Îñîáëèâà óâàãà íàïðàâëåíà íà ñòèìóëþâàííÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ òà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³

æèòòÿ.

Ïðè ï³äãîòîâö³ Ïëàíó çàõîä³â âçÿòî äî óâàãè íàñòóïíå:

— êóðñ ðåôîðì, çàäàíèé íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³;

— íàÿâí³ñòü â Óêðà¿í³ ïîë³òè÷íî¿ âîë³ äî ïðèâåäåííÿ ïðîöåñ³â ïëàíóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ïîë³òè-

êè ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, âèêëàäåí³ ó Ñòðà-

òåã³¿ ñòàëîãî ðîçâèòêó «Óêðà¿íà-2020»;

— çàòâåðäæåííÿ Äåðæàâíî¿ ñòðàòåã³¿ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó;

— âèçíà÷åííÿ íàéá³ëüø âàæëèâèõ ïðîáëåì ðîçâèòêó ñòîëèö³;

— â³äïîâ³äí³ñòü ïðîãðàì, íàïðÿì³â ³ ïðîåêò³â ðîçâèòêó, ùî ïðîïîíóþòüñÿ ó Ïëàí³ çàõîä³â, äëÿ

äîñÿãíåííÿ ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé, âèçíà÷åíèõ ó Ñòðàòåã³¿.

Ó õîä³ ïðîöåñó ï³äãîòîâêè Ïëàíó çàõîä³â çàñòîñîâàíî ìåòîäîëîã³÷í³ ï³äõîäè òà ³íñòðóìåíòè äëÿ

ñòðàòåã³÷íîãî é îïåðàö³éíîãî ïëàíóâàííÿ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â êðà¿íàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñî-

þçó, ³ç âðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé Óêðà¿íè òà ðåã³îíó.

Ïðèíöèïè òà ³íñòðóìåíòè, ùî çàñòîñîâóâàëèñÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ ñôåð âòðó÷àííÿ, ïåðåäáà÷à-

ëè:

ïàðòíåðñòâî — äîìîâëåí³ñòü ïðî ñï³ëüí³ ö³ë³ øëÿõîì êîíñóëüòàö³é òà íà îñíîâ³ êîíñåíñóñó ç

ïðåäñòàâíèêàìè âëàäè, ä³ëîâèõ ê³ë, îñâ³òí³õ óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà

³íøèõ çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í;

ó÷àñòü òà ñï³ëüíó çàö³êàâëåí³ñòü — çàáåçïå÷åííÿ øèðîêî¿ ñîö³àëüíî¿ çãîäè, ÷³òêî¿ ãðîìàäñüêî¿

ï³äòðèìêè ðåàë³çàö³¿, çàö³êàâëåíîñò³ ä³ÿòè â íàïðÿì³ ñï³ëüíèõ ö³ëåé, âçàºìíî¿ äîâ³ðè, ñï³ëüíî¿ â³ä-

ïîâ³äàëüíîñò³ ³ ï³äçâ³òíîñò³;

ñòàë³ñòü — ðåçóëüòàò çàñòîñóâàííÿ óñòàëåíèõ ïðèíöèï³â ³ ìåòîäîëîã³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â, òàêèõ

ÿê áàëàíñ ³ óçãîäæåí³ñòü ñòðàòåã³÷íèõ ³ îïåðàö³éíèõ åëåìåíò³â (ö³ëåé, çàõîä³â, ïðîãðàì);

³íòåãðàö³þ — äîñÿãíóòó çàâäÿêè ó÷àñò³ çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í òà çàáåçïå÷åííþ ¿õ ïîòðåá ÷åðåç

ðîçðîáêó ñï³ëüíèõ çàõîä³â;

³ííîâàö³éí³ñòü — âèçíà÷åííÿ îïòèìàëüíèõ ³ îðèã³íàëüíèõ âòðó÷àíü (ïðîåêò³â) ç ìåòîþ çàáåçïå-

÷åííÿ íàéá³ëüø åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ íàÿâíèõ ðåñóðñ³â;

óçãîäæåí³ñòü, ³ºðàðõ³þ òà âçàºìîïîâ’ÿçàí³ñòü — ïåðåäáà÷åííÿ ó ïëàíóâàëüíèõ äîêóìåíòàõ íèæ-

÷îãî ð³âíÿ óçãîäæåíîñò³ ç ïëàíàìè âèùîãî ð³âíÿ ç ìîæëèâîþ á³ëüøîþ êîíêðåòèçàö³ºþ.

Çàñîáè ðåàë³çàö³¿ (ìîæëèâ³ äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ).

Êîæíà ïðîãðàìà ñòîñóºòüñÿ îêðåìîãî àñïåêòó, ÿêèé âïëèâàº íà ðîçâèòîê ì³ñòà. Âïðîâàäæåí-

íÿ ïðîåêòíèõ ³äåé, ùî âõîäÿòü äî ïðîãðàì, ìîæëèâå çà ðàõóíîê:

— êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà;

— êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó, ó òîìó ÷èñë³ äåðæàâíîãî ôîíäó ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó;

— êîøò³â ³íâåñòîð³â;

— âëàñíèõ êîøò³â ï³äïðèºìñòâ;

— êîøò³â ì³æíàðîäíî¿ òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè, ì³æíàðîäíèõ ô³íàíñîâèõ îðãàí³çàö³é;

— êîøò³â ç ³íøèõ äæåðåë, íå çàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

Âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü ó Ñòðàòåã³¿ äåâ’ÿòè ñòðàòåã³÷íèõ ³í³ö³àòèâ òà äåâ’ÿòè ïð³îðèòåò³â çà ñåê-

òîðàìè ì³ñüêîãî ðîçâèòêó, áóëî âèä³ëåíî îïåðàö³éí³ ö³ë³ òà â³äïîâ³äíî äî íèõ ñôîðìîâàí³ ïðî-

åêòí³ ³äå¿.
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Ïðîãðàìà 1. Ïðîãðàìà åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ

Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó ïðîáëåìà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ çàéìàº

ïðîâ³äíå ì³ñöå â ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó äåðæàâè, óñ³õ ¿¿ ðåã³îí³â. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñ-

òàííÿ òà ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ñòîëèö³ íåîáõ³äíî: ñïðèÿòëèâèé ³íâåñòèö³éíèé êë³-

ìàò, ï³äòðèìêà êè¿âñüêîãî âèðîáíèêà ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿ òà ïîñëóã, çä³éñíåííÿ ñòðóêòóðíèõ

ïåðåòâîðåíü ó ïðîìèñëîâîñò³, íàðîùóâàííÿ åêñïîðòíîãî ïîòåíö³àëó òà âèðîáíèöòâà ³ìïîðòîçà-

ì³ùóþ÷î¿ ïðîäóêö³¿, ï³äâèùåííÿ åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ³ íàñåëåííÿ

òà åíåðãîçáåðåæåííÿ.

Ðåàë³çàö³ÿ Ïðîãðàìè 1 äîçâîëèòü:

çàêëàñòè ïëàòôîðìó äëÿ ðîçâèòêó ñåêòîð³â åêîíîì³êè, ó ïåðøó ÷åðãó, ³ííîâàö³éíèõ ïðîìèñëî-

âèõ ï³äïðèºìñòâ, ïîë³ïøèòè ÿê³ñòü æèòòÿ ó ì³ñò³ òà ñïðèÿòèìå òåõíîëîã³÷íîìó âäîñêîíàëåííþ ³ñ-

íóþ÷èõ ï³äïðèºìñòâ, âèïóñêó íîâèõ âèä³â ïðîäóêö³¿;

ï³äâèùèòè ð³âåíü ³íòåãðàö³¿ ñèñòåì ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, óñóíåí-

íÿ äóáëþâàííÿ ôóíêö³é ó ð³çíèõ ï³äñèñòåìàõ, ñòâîðåííÿ çàãàëüíîì³ñüêîãî êîìïëåêñó ñòàíäàð-

ò³â, êëàñèô³êàòîð³â, íàáîð³â ìåòàäàíèõ òîùî øëÿõîì ñòâîðåííÿ ºäèíîãî óïðàâë³íñüêîãî ³íôîð-

ìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî ñåðåäîâèùà.

Ðåàë³çàö³ÿ Ïðîãðàìè 1 ïåðåäáà÷àº çàîõî÷åííÿ ì³æíàðîäíèõ êîìïàí³é äî ðîçì³ùåííÿ âàæëè-

âèõ öåíòðàëüíèõ òà ðåã³îíàëüíèõ ôóíêö³é ó ì³ñò³ òà ñïðèÿòèìå ï³äâèùåííþ ñòàòóñó ì³ñòà Êèºâà

íà ì³æíàðîäí³é àðåí³ ÿê ì³ñòà, ïðèâàáëèâîãî äëÿ çä³éñíåííÿ á³çíåñó, çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, òó-

ðèçìó, à òàêîæ çàáåçïå÷èòü çðîñòàííÿ îáñÿã³â íàäõîäæåíü â åêîíîì³êó ì³ñòà çà ðàõóíîê çá³ëü-

øåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ðåñóðñ³â, òóðèñòè÷íèõ ïîòîê³â òà ïðîâåäåííÿ ìàñøòàáíèõ çàõîä³â ó ñòîëè-

ö³, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ äîõîä³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ПРОЕКТНІ ІДЕЇ

1. Збільшення
економічного
добробуту

Підвищення статусу
міста Києва на
міжнародній арені як
міста, привабливого
для здійснення бізнесу,
залучення інвестицій,
туризму

Участь у національних та закордонних виставкових заходах

Сприятливе
інвестиційне
середовище міста

Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок)
працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у сфері підготовки та просування
інвестиційних і зовнішньоекономічних пропозицій міста Києва

Створення
інноваційного міста

Організація виробництва імпортозаміщуючої продукції

Впровадження енергозберігаючих технологій

Підвищення
енергоефективності 
м. Києва 

Комплексна термосанація будівель бюджетної сфери м. Києва

Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери м. Києва

Оснащення бюджетних закладів м. Києва енергоефективними
кухонними плитами

Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної
сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії

Впровадження сучасних
технологій міського
управління

Створення єдиної інформаційно=аналітичної системи фінансового
планування м. Києва

Створення та впровадження комплексної інформаційно=аналітичної
системи управління фінансово=господарською діяльністю в м. Києві

Створення інформаційно=аналітичної системи "Управління майновим
комплексом територіальної громади міста Києва"

Створення програмно=апаратної платформи для надання
електронних послуг

Створення інформаційно=аналітичної системи "Електронна
медицина"

Створення інформаційно=телекомунікаційної системи "Цифрова
освіта"

Розробка та впровадження системи оповіщення при надзвичайних
ситуаціях

Створення програмно=апаратної платформи "Електронне паркування"

Розвиток
поліцентричності,
створення нових
міських центрів

Створення офісів розвитку міських та локальних проектів 

2. Поліпшення
комфорту життя

Модернізація
інженерної
інфраструктури

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро

Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного
колектора в м. Києві

Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових
відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області

Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання
житлового масиву Осокорки Північні

Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі
"Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Встановлення турбоагрегату для вироблення електроенергії та видачі
в міські мережі теплової й електричної енергії, заміна котлоагрегатів
на філіалі "Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Поводження з твердими побутовими відходами у м. Києві

Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівської
Слобідки у Солом'янському районі

Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і
будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів
Бортницької станції аерації. Перша черга. Пусковий комплекс 5.
Підготовчі роботи

Модернізація
транспортної
інфраструктури

Розвиток велосипедної інфраструктури Києва та популяризація
велотранспорту

Оновлення рухомого складу в рамках реалізації сценаріїв А та В,
розроблених експертами Світового Банку, з реорганізації мережі
громадського транспорту м. Києва 

Будівництво дворежимної швидкісної рейкової системи Тram=Тrain:
Троєщина = Березняки = Караваєві Дачі 

Придбання рухомого складу Тram=Тrain

Будівництво лінії швидкісного тролейбусного сполучення TbRT:
Троєщина = Чоколівка

Придбання рухомого складу для лінії швидкісного тролейбусного
сполучення TbRT: Троєщина = Чоколівка

Будівництво тролейбусних ліній

Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами

Здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування
зупинок громадського транспорту в місті Києві

Реконструкція трамвайної лінії по вулицях: Дмитрівська та
Глибочицька з пересадковими вузлами на Лук'янівській та
Контрактовій площах

Будівництво Подільсько=Вигурівської лінії Київського метрополітену

Будівництво Сирецько=Печерської лінії метрополітену на ж/м
Виноградар = Вітряні гори

Придбання вагонів метрополітену

Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену

Будівництво та реконструкція вулично=дорожньої мережі

Завершення будівництва Подільського мостового переходу

Будівництво магістралі загальноміського значення: Нивки = Теличка =
Бровари

Модернізація системи освітлення міста Києва у 2016=2018 роках

Розвиток паркувального простору міста Києва

Впровадження автоматизованої системи контролю паркувального
простору (АСКПП)

Інформатизація міста Києва

Впровадження інтелектуальних транспортних систем на вулично=
дорожній мережі міста Київ

Розвиток Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни)

Розвиток внутрішнього водного транспорту в місті Києві

Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту
Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом
транспортної розв’язки в різних рівнях

Доступна, якісна та
ефективна система
охорони здоров'я

Медико=психологічна адаптація та реабілітація внутрішньо
переміщених осіб, учасників антитерористичної операції і членів їх
сімей

Цикл навчання для медичних працівників з подальшою підготовкою
спікерів = консультантів з питань вакцинопрофілактики для роботи з
населенням, який не містить матеріалів рекламного характеру:
"Інвестуй в своє здоров'я. Вакцинація = єдиний ефективний засіб
профілактики"

Систематичне
просування здорового
способу життя

Молодіжне таборування

Будівництво спортивного комплексу в парку "Партизанська слава" на
вул. Тростянецькій, 60

Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту =
водноспортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія
Матвіївської затоки)

Будівництво спортивного комплексу у складі: плавальний басейн,
льодова арена, ігровий зал, спортивний зал для занять видами
єдиноборств

Зниження негативного
впливу на навколишнє
середовище

Демеркуризація території ВАТ "Радикал", розташованого на території
Деснянського району м. Києва

Чиста вода

Створення нових зелених зон відпочинку 

Створення унікальної
культурної атмосфери

Реставрація та реабілітація будівлі з технічним переоснащенням і
реконструкцією прибудови театрально=видовищного закладу
культури "Київський академічний театр оперети" на вул.
Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі міста Києва (1 черга)

Реставрація з пристосуванням під розміщення Державного
спеціалізованого мистецького навчального закладу "Київська дитяча
школа мистецтв № 2 ім.М.І.Вериківського" об'єкта на вул.
Воровського, 2 з прибудовою до нього концертної зали

Високоякісна, доступна
освіта, що відповідає
вимогам ринку

"Оновлена школа" = зміцнення та вдосконалення матеріально=
технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів міста 

Підвищення безпеки та
соціального захисту
населення 

Забезпечення житлом осіб з числа дітей=сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування 

Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, на 2016=2018 рр.

Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Операційні цілі Проектні ідеї 

Програма 1. Програма економічного зростання

1.1. Підвищення статусу міста Києва на
міжнародній арені як міста,
привабливого для здійснення бізнесу,
залучення інвестицій, туризму

1.1.1. Участь у національних та закордонних виставкових заходах

1.2. Сприятливе інвестиційне середовище
міста

1.2.1. Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок)
працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у сфері підготовки та просування
інвестиційних і зовнішньоекономічних пропозицій міста Києва

1.3. Створення інноваційного міста 1.3.1. Організація виробництва імпортозаміщуючої продукції

1.3.2. Впровадження енергозберігаючих технологій

1.4. Підвищення енергоефективності 
м. Києва

1.4.1. Комплексна термосанація будівель бюджетної сфери м. Києва

1.4.2. Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери 
м. Києва

1.4.3. Оснащення бюджетних закладів м. Києва енергоефективними
кухонними плитами

1.4.4. Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів
бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії

1.5. Впровадження сучасних технологій
міського управління

1.5.1. Створення єдиної інформаційно=аналітичної системи
фінансового планування м. Києва

1.5.2. Створення та впровадження комплексної інформаційно=
аналітичної системи управління фінансово=господарською діяльністю
в м. Києві

1.5.3. Створення інформаційно=аналітичної системи "Управління
майновим комплексом територіальної громади міста Києва"

1.5.4. Створення програмно=апаратної платформи для надання
електронних послуг

1.5.5. Створення інформаційно=аналітичної системи "Електронна
медицина"

1.5.6. Створення інформаційно=телекомунікаційної системи "Цифрова
освіта"

1.5.7. Розробка та впровадження системи оповіщення при
надзвичайних ситуаціях

1.5.8. Створення програмно=апаратної платформи "Електронне
паркування"

1.6. Розвиток поліцентричності,
створення нових міських центрів

1.6.1. Створення офісів розвитку міських та локальних проектів
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Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè:

— çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â çàëó÷åíèõ ³íâåñòèö³éíèõ ðåñóðñ³â òà ðåàë³çàö³ÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â ó

íàéâàæëèâ³øèõ ãàëóçÿõ ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà;

— ðåàë³çàö³ÿ ïðîìîö³éíî¿ ïîë³òèêè ç ïðîñóâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî òà òóðèñòè÷íîãî ³ì³äæó ì³ñòà

Êèºâà íà âíóòð³øíüîìó òà çàêîðäîííîìó ðèíêàõ, ñòâîðåííÿ ºäèíîãî òà âï³çíàííîãî ìàðêåòèíãî-

âîãî îáðàçó òà áðåíäó ì³ñòà, ÿêèé âò³ëþâàòèìå îñíîâí³ ³íâåñòèö³éí³, ä³ëîâ³ òà òóðèñòè÷í³ ïðîïî-

çèö³¿ ì³ñòà;

— íàëàãîäæåííÿ åôåêòèâíî¿ ñï³âïðàö³ âëàäè ç ³íîçåìíèì ïðèâàòíèì ñåêòîðîì;

— çá³ëüøåííÿ òóðèñòè÷íèõ ïîòîê³â äî ì. Êèºâà äî 2,5 ìëí îñ³á;

— çðîñòàííÿ íàäõîäæåíü â³ä ñïðàâëÿííÿ òóðèñòè÷íîãî çáîðó äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà 15%

ùîð³÷íî;

— çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é äî ì³ñòà Êèºâà äî 2,7 ìëðä äîë. ÑØÀ

íà ê³íåöü 2016 ðîêó;

— â³äðîäæåííÿ ïðîìèñëîâîãî òà íàóêîâîãî ïîòåíö³àëó ì³ñòà;

— ðîçøèðåííÿ âèðîáíèöòâà ³ìïîðòîçàì³íþþ÷î¿ òà åêñïîðòîñïðîìîæíî¿ ïðîäóêö³¿ íà êè¿âñüêèõ

ï³äïðèºìñòâàõ;

— çíà÷íå ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿;

— åêîíîì³ÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ó êîæíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ áþäæåòíî¿ ñôåðè ì. Êèºâà â³ä

âïðîâàäæåííÿ êîìïëåêñó çàõîä³â ç òåðìîñàíàö³¿ áëèçüêî 60 % â³ä çàãàëüíîãî òåïëîñïîæèâàííÿ

îá’ºêòà;

— ïîêðàùåííÿ ÿê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ðîáîòè ñèñòåì îñâ³òëåííÿ â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíèõ íîðì

(ï³äâèùåííÿ êîëüîðîïåðåäà÷³, çìåíøåííÿ ñòðîáîñêîï³÷íîãî åôåêòó òà åôåêòó îñë³ïëåííÿ);

— ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ñïîæèâàííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿;

— çìåíøåííÿ áþäæåòíèõ âèäàòê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç îïëàòîþ çà ñïîæèòó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ;

— ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ëîêàëüíèõ òà ì³ñüêèõ ïðîåêò³â ÷åðåç îô³ñè ðîçâèòêó.

Äîñÿãíåííÿ âèùåíàâåäåíèõ ðåçóëüòàò³â ìîæëèâî ïðîñë³äêóâàòè ÷åðåç òàê³ ïîêàçíèêè:

— îáñÿã ðåàë³çîâàíî¿ ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿;

— ³íäåêñ ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿;

— âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â;

— âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ âèä³â ïðîäóêö³¿;

— ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà çàðîá³òíà ïëàòà;

— îáñÿãè íàäõîäæåíü ïîäàòê³â ³ çáîð³â â³ä ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ äî Çâåäåíîãî áþäæåòó ì³ñ-

òà Êèºâà ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì ðîêîì,

— îáñÿã ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é;

— îáñÿã òóðèñòè÷íîãî çáîðó;

— ê³ëüê³ñòü â’¿çíèõ òóðèñò³â;

— ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü ïåðåáóâàííÿ òóðèñò³â;

— ê³ëüê³ñòü îô³ñ³â ðîçâèòêó ì³ñüêèõ òà ëîêàëüíèõ ïðîåêò³â íà ì³ñöÿõ.

Îð³ºíòîâíèé ô³íàíñîâèé ïëàí

Ïðîãðàìà 2. Ïðîãðàìà ï³äâèùåííÿ êîìôîðòó æèòòÿ

Åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ º ãîëîâíîþ ïåðåäóìîâîþ çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ íàñåëåííÿ, ðîç-

âèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà òà ñèñòåì éîãî æèòòºçàáåçïå÷åííÿ. Ï³äâèùåííÿ êîìôîðòó æèòòÿ æè-

òåë³â ñòîëèö³ — êîìïëåêñíà ìåòà ðîçâèòêó ì³ñòà, äîñÿãíåííÿ ÿêî¿ çàáåçïå÷óºòüñÿ ðåàë³çàö³ºþ

Ïðîãðàìè 2.

²íäåêñ êîìôîðòó æèòòÿ âèçíà÷àºòüñÿ îñíîâíèìè ³íòåãðîâàíèìè ïîêàçíèêàìè, ùî õàðàêòåðè-

çóþòü ñòàí êëþ÷îâèõ ñåêòîð³â æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà: òðàíñïîðòó, æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-

äàðñòâà, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, åêîëîã³¿, áåçïåêè, îñâ³òè, êóëüòóðè, ñïîðòó.

Ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ êèÿí çíà÷íîþ ì³ðîþ çàáåçïå÷óºòüñÿ íàä³éí³ñòþ ³íæåíåðíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè, çðó÷í³ñòþ òà ìîá³ëüí³ñòþ òðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè, ÿê³ñòþ òà äîñòóïí³ñòþ ñèñòåìè îõî-

ðîíè çäîðîâ’ÿ, îñâ³òè òà êóëüòóðè. Ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ êîìôîðòíîñò³ æèòòÿ ó ñòîëèö³ ìàº ÿê³ñòü

äîâê³ëëÿ òà ð³âåíü áåçïåêè.

Ðåàë³çàö³ÿ Ïðîãðàìè 2 äîçâîëèòü âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè òðàíñïîðòíèõ

çàñîá³â, âäîñêîíàëèòè ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòíèìè ïîòîêàìè â ì³ñò³, ïðîâîäèòè äîñòàò-

íüî ³íòåíñèâí³ ðîáîòè ç îíîâëåííÿ òà âïîðÿäêóâàííÿ ì³ñüêèõ øëÿõ³â, çàáåçïå÷èòè øâèäêå, çðó÷-

íå òà áåçïå÷íå òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ ì³æ óñ³ìà ôóíêö³îíàëüíèìè çîíàìè ì³ñòà.

Çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíèì ïðîäîâæåííÿ ðåôîðìè ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿêà º îñíîâîþ

ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè, ä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ ñïðÿìîâàíà íà åôåêòèâíå æèòòºçà-

áåçïå÷åííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ñòîëèö³.

Ðåàë³çàö³ÿ Ïðîãðàìè 2 âðàõîâóº ïîòðåáè ì³ñüêî¿ ñèñòåìè îñâ³òè â ïîäàëüøîìó âäîñêîíàëåí-

í³ òà ðîçâèòêó, ïîñèëåíí³ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè òà êàäðîâîãî ïîòåíö³àëó. Çàïðîâàäæåííÿ

ñó÷àñíîãî ìåíåäæìåíòó îñâ³òí³õ ïîñëóã ñïðèÿòèìå çðîñòàííþ ÿêîñò³ òà äîñòóïíîñò³ îñâ³òè.

Ñüîãîäåííÿ ñòàâèòü íà ïåðøèé ïëàí ïèòàííÿ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ó ñòîëèö³, çìåíøåííÿ

íàÿâíèõ åêîëîã³÷íèõ ðèçèê³â çäîðîâ’þ òà äîâê³ëëþ, ñóòòºâå ïîêðàùàííÿ ÿêîñò³ âîäíèõ ðåñóðñ³â,

çìåíøåííÿ îáñÿã³â óòâîðåííÿ â³äõîä³â âèðîáíèöòâà òà ñïîæèâàííÿ. Âñ³ ö³ ïèòàííÿ áóäóòü âèð³øó-

âàòèñü ó ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè 2.

№ Назва проекту Вартість, тис. грн

2016 2017 2018 Всього

1.1.1 Участь у національних та закордонних виставкових
заходах

3 100,0 3 100,0 3 100,0 9 300,0

1.2.1 Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних
навичок) працівників виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
у сфері підготовки та просування інвестиційних і
зовнішньоекономічних пропозицій міста Києва

500,0 1 000,0 500,0 2 000,0

1.3.1 Організація виробництва імпортозаміщуючої продукції 1 095,0 1 095,0 1 095,0 3 285,0

1.3.2 Впровадження енергозберігаючих технологій 17 254,0 18 254,0 2 254,0 37 762,0

1.4.1 Комплексна термосанація будівель бюджетної сфери 
м. Києва

397 233,0 397 233,0 397 233,0 1 191 700,0

1.4.2 Модернізація систем освітлення будівель бюджетної
сфери м. Києва

158 500,0 158 500,0 247 000,0 564 000,0

1.4.3 Оснащення бюджетних закладів м. Києва
енергоефективними кухонними плитами

21 600,0 16 200,0 16 200,0 54 000,0

1.4.4 Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів
бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних
джерел енергії

46 240,0 46 240,0 46 240,0 138 720,0

1.5.1 Створення єдиної інформаційно=аналітичної системи
фінансового планування м. Києва

8 300,0 500,0 600,0 9 400,0

1.5.2 Створення єдиної інформаційно=аналітичної системи
фінансового планування м. Києва

4 500,0 3 000,0 2 000,0 9 500,0

1.5.3 Створення та впровадження комплексної інформаційно=
аналітичної системи управління фінансово=
господарською діяльністю в м. Києві

6 500,0 1 000,0 500,0 8 000,0

1.5.4 Створення програмно=апаратної платформи для
надання електронних послуг

3 200,0 1 100,0 600,0 4 900,0

1.5.5 Створення інформаційно=аналітичної системи
"Електронна медицина"

10 000,0 5 000,0 3 000,0 18 000,0

1.5.6 Створення інформаційно=телекомунікаційної системи
"Цифрова освіта"

9 700,0 200,0 100,0 10 000,0

1.5.7 Розробка та впровадження системи оповіщення при
надзвичайних ситуаціях

3 000,0 1 000,0 1 400,0 5 400,0

1.5.8 Створення програмно=апаратної платформи
"Електронне паркування"

2 000,0 1 000,0 900,0 3 900,0

1.6.1 Створення офісів розвитку міських та локальних
проектів

= 4 500,0 4 600,0 9 100,0

Програма 2. Програма підвищення комфорту життя

Операційні цілі Проектні ідеї 

2.1. Модернізація інженерної
інфраструктури

2.1.1. Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро

2.1.2. Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора
в м. Києві

2.1.3. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових
відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області

2.1.4. Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання
житлового масиву Осокорки Північні

2.1.5. Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі "Завод
"Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

2.1.6. Встановлення турбоагрегату для вироблення електроенергії та видачі в
міські мережі теплової й електричної енергії, заміна котлоагрегатів на філіалі
"Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

2.1.7. Поводження з твердими побутовими відходами у м. Києві

2.1.8. Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівської
Слобідки у Солом'янському районі

2.1.9. Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво
технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації.
Перша черга. Пусковий комплекс 5. Підготовчі роботи

2.2. Модернізація транспортної
інфраструктури

2.2.1. Розвиток велосипедної інфраструктури Києва та популяризація
велотранспорту

2.2.2. Оновлення рухомого складу в рамках реалізації сценаріїв А та В,
розроблених експертами Світового Банку, з реорганізації мережі
громадського транспорту м. Києва 

2.2.3. Будівництво дворежимної швидкісної рейкової системи Тram=Тrain:
Троєщина = Березняки = Караваєві Дачі 

2.2.4. Придбання рухомого складу Тram=Тrain

2.2.5. Будівництво лінії швидкісного тролейбусного сполучення TbRT:
Троєщина = Чоколівка

2.2.6. Придбання рухомого складу для лінії швидкісного тролейбусного
сполучення TbRT: Троєщина = Чоколівка

2.2.7. Будівництво тролейбусних ліній

2.2.8. Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами

2.2.9. Здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок
громадського транспорту  в місті Києві

2.2.10. Реконструкція трамвайної лінії по вулицях: Дмитрівська та Глибочицька
з пересадковими вузлами на Лук'янівській та Контрактовій площах

2.2.11. Будівництво Подільсько=Вигурівської лінії Київського метрополітену

2.2.12. Будівництво Сирецько=Печерської лінії метрополітену на ж/м
Виноградар = Вітряні гори

2.2.13. Придбання вагонів метрополітену

2.2.14. Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену

2.2.15. Будівництво та реконструкція вулично=дорожньої мережі

2.2.16. Завершення будівництва Подільського мостового переходу

2.2.17. Будівництво магістралі загальноміського значення: Нивки = Теличка =
Бровари

2.2.18. Модернізації системи освітлення міста Києва  у  2016=2018 роках

2.2.19. Розвиток паркувального простору міста Києва

2.2.20. Впровадження автоматизованої системи контролю паркувального
простору (АСКПП)

2.2.21. Інформатизація міста Києва

2.2.22. Впровадження інтелектуальних транспортних систем на вулично=
дорожній мережі міста Києва

2.2.23. Розвиток Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни);

2.2.24. Розвиток внутрішнього водного транспорту в місті Києві

2.2.25. Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту
Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної
розв’язки в різних рівнях

2.3. Доступна, якісна та
ефективна система охорони
здоров'я

2.3.1. Медико=психологічна адаптація та реабілітація внутрішньо переміщених
осіб, учасників антитерористичної операції і членів їх сімей

2.3.2.  Цикл навчання для медичних працівників з подальшою підготовкою
спікерів = консультантів з питань вакцинопрофілактики для роботи з
населенням, який не містить матеріалів рекламного характеру: "Інвестуй в своє
здоров'я. Вакцинація = єдиний ефективний засіб профілактики"

2.4. Систематичне просування
здорового способу життя

2.4.1. Молодіжне таборування

2.4.2. Будівництво спортивного комплексу в парку "Партизанська слава" на
вул. Тростянецькій, 60

2.4.3. Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту =
водноспортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської
затоки)

2.4.4. Будівництво спортивного комплексу у складі: плавальний басейн,
льодова арена, ігровий зал, спортивний зал для занять видами єдиноборств

2.5 .Зниження негативного
впливу на навколишнє
середовище

2.5.1. Демеркуризація території ВАТ "Радикал", розташованого на території
Деснянського району м. Києва

2.5.2. Чиста вода

2.5.3. Створення нових зелених зон відпочинку

2.6. Створення унікальної
культурної атмосфери

2.6.1. Реставрація та реабілітація будівлі з технічним переоснащенням і
реконструкцією прибудови театрально=видовищного закладу культури
"Київський академічний театр оперети" на вул. Червоноармійській, 53/3
у Печерському районі м.Києва (1 черга)

2.6.2. Реставрація з пристосуванням під розміщення Державного
спеціалізованого мистецького навчального закладу "Київська дитяча школа
мистецтв № 2 ім.М.І.Вериківського" об'єкта на вул. Воровського, 2 з
прибудовою до нього концертної зали
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Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè:

— çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåì âîäîâ³äâåäåííÿ;

— ñòàëå çàáåçïå÷åííÿ ìåøêàíö³â ïðàâîáåðåæíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà Êèºâà ïîñëóãàìè âîäîâ³äâå-

äåííÿ;

— çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ñòîëèö³ àðòåç³àíñüêîþ ïèòíîþ âîäîþ íàëåæíî¿ ÿêîñò³;

— ïîë³ïøåííÿ åêîëîã³÷íîãî ñòàíó ì³ñòà Êèºâà çà ðàõóíîê âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè õ³ì³÷íîãî î÷è-

ùåííÿ äèìîâèõ ãàç³â;

— äîäàòêîâå íàäõîäæåííÿ òåïëîâî¿ òà åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿;

— ïîë³ïøåííÿ åêîëîã³÷íîãî ³ ñàí³òàðíîãî ñòàíó ïîë³ãîíó òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ¹ 5 

â ñ. Ï³äã³ðö³ Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³;

— ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè;

— áóä³âíèöòâî ÷åòâåðòî¿ Ïîä³ëüñüêî-Âèãóð³âñüêî¿ ë³í³¿ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó;

— çàïðîâàäæåííÿ â³äêðèòî¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ïðîçîðî¿ ñèñòåìè ðîçðàõóíêó çà ïîñëóãè ïàðêó-

âàííÿ ç ìîæëèâ³ñòþ on-line-êîíòðîëþ íà web-ðåñóðñ³ ñòàíó ïàðêóâàëüíîãî ïðîñòîðó;

— çìåíøåííÿ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é òà äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä íà íåðåãóëüîâàíèõ ïåðå-

õðåñòÿõ â ì. Êèºâ³;

— çìåíøåííÿ íàâàíòàæåííÿ íà âóëè÷íî-äîðîæíþ ìåðåæó òà ïðèáóäèíêîâó òåðèòîð³þ;

— ïîêðàùåííÿ îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó;

— çá³ëüøåííÿ ïàðêîì³ñöü;

— ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü;

— ðîçâàíòàæåííÿ òðàíñïîðòíèõ ìàã³ñòðàëåé;

— çìåíøåííÿ çàòîð³â àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó;

— ïðèäáàííÿ ñó÷àñíîãî ðóõîìîãî ñêëàäó;

— ðîçâàíòàæåííÿ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó â öåíòð³ ì³ñòà;

— ñòâîðåííÿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè ðîçðàõóíê³â çà ïîñëóãè ïàðêóâàííÿ;

— ðîçâèòîê îë³ìï³éñüêèõ òà íåîë³ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîðòó;

— çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ, îõîïëåíîãî âñ³ìà âèäàìè ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷î¿ ðîáîòè;

— ñòâîðåííÿ ðîçãàëóæåíî¿ ìåðåæ³ êàá³íåò³â òà ñòàö³îíàð³â ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîçãðóçêè äëÿ ïðî-

âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ òà ãðóïîâî¿ òåðàï³¿ ç ìåòîþ ìåäèêî-ïñèõîëîã³÷íî¿ àäàïòàö³¿ òà ðåàá³ë³òà-

ö³¿ âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á, ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ³ ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé;

— çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ òà ð³çíîìàí³òíîñò³ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ çàõîä³â, ùî ñïðèÿòèìå ³íòåã-

ðàö³¿ Êèºâà ó ñâ³òîâèé êóëüòóðíèé ïðîñò³ð, ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ êóëüòóðíèõ çâÒÿçê³â, ôîðìó-

âàííþ ïðèâàáëèâîãî ³ì³äæó ñòîëèö³ òà ¿¿ êóëüòóðè ó ñâ³ò³;

— ïîêðàùåííÿ óìîâ âèõîâàííÿ ä³òåé òà íàâ÷àííÿ ó÷í³â.

Ïîêàçíèêè äîñÿãíåííÿ:

— ïðîòÿæí³ñòü êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ;

— ù³ëüí³ñòü êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ;

— ïðîòÿæí³ñòü òà ù³ëüí³ñòü âîäîãîí³â;

— îáñÿã âèêèä³â øê³äëèâèõ ðå÷îâèí;

— îáñÿãè âèðîáëåíî¿ òåïëîâî¿ òà åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ (íà ô³ë³àë³ «Çàâîä «Åíåðã³ÿ» ÏÀÒ «Êè¿âå-

íåðãî»);

— â³äñîòîê ðåãåíåðîâàíèõ çàáðóäíåíèõ òåðèòîð³é;

— ê³ëüê³ñòü ðåêîíñòðóéîâàíèõ äþêåðíèõ ïåðåõîä³â;

— ê³ëüê³ñòü ïðèäáàíèõ âàãîí³â ìåòðîïîë³òåíó, òðàìâàéíèõ âàãîí³â, òðîëåéáóñ³â, àâòîáóñ³â, åëåê-

òðîáóñ³â òà ñïåö³àë³çîâàíî¿ òåõí³êè;

— ê³ëüê³ñòü ïîáóäîâàíèõ òðàìâàéíèõ ë³í³é;

— ê³ëüê³ñòü ïîáóäîâàíèõ òðîëåéáóñíèõ ë³í³é;

— ê³ëüê³ñòü ïîáóäîâàíèõ áàãàòîïîâåðõîâèõ ïåðåõîïëþþ÷èõ ïàðê³íã³â;

— ê³ëüê³ñòü íîâèõ ñâ³òëîôîðíèõ îá’ºêò³â;

— ê³ëüê³ñòü ïîáóäîâàíèõ ïàðê³íã³â;

— ê³ëüê³ñòü îñ³á, ùî îòðèìàëè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ð³çíèõ âèä³â;

— ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðîâàíèõ â ñèñòåì³ «Êàðòêà êèÿíèíà»;

— ê³ëüê³ñòü ñ³ìåé, ÿêèì ïðèçíà÷åí³ æèòëîâ³ ñóáñèä³¿;

— ê³ëüê³ñòü ïðîâåäåíèõ âñåóêðà¿íñüêèõ òà ì³æíàðîäíèõ êóëüòóðíèõ çàõîä³â;

— ê³ëüê³ñòü ïîáóäîâàíèõ çàãàëüíîîñâiòí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;

— ê³ëüê³ñòü ðåêîíñòðóéîâàíèõ áóä³âåëü òà ôàñàä³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;

— ð³âåíü çàáåçïå÷åíîñò³ ä³òåé, ìîëîä³ òà ð³çíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ñó÷àñíèìè ñïîðòèâíèìè

ñïîðóäàìè äëÿ ïðîâåäåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ çàõîä³â;

— ê³ëüê³ñòü ä³òåé, ùî çàéìàþòüñÿ ó äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øêîëàõ;

— ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ, îõîïëåíîãî âñ³ìà âèäàìè ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷î¿ ðîáîòè.

Îð³ºíòîâíèé ô³íàíñîâèé ïëàí

2.7. Високоякісна, доступна
освіта, що відповідає вимогам
ринку

2.7.1. "Оновлена школа" = зміцнення та вдосконалення матеріально=технічної
бази загальноосвітніх навчальних закладів міста

2.8. Підвищення безпеки та
соціального захисту населення

2.8.1. Забезпечення житлом осіб з числа дітей=сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

2.8.2. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, на 2016=2018 рр.

2.8.3. Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов

2.1.8. Поліпшення водовідведення приватного сектора
Олександрівської Слобідки у Солом'янському
районі

18367,8 = = 18367,8

2.1.9. Реконструкція споруд очистки стічних
каналізаційних вод і будівництво технологічної
лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької
станції аерації. Перша черга. Пусковий комплекс
5. Підготовчі роботи

95 156,6 75 083,5 = 170 240,1

2.2.1 Розвиток велосипедної інфраструктури Києва та
популяризація велотранспорту

9 700,0 78 500,0 82 000,0 170 200,0

2.2.2 Оновлення рухомого складу в рамках реалізації
сценаріїв А та В, розроблених експертами
Світового Банку, з реорганізації мережі
громадського транспорту м. Києва

2 169 000,0 2 169 000,0 2 169 000,0 6 507 000,0

2.2.3 Будівництво дворежимної швидкісної рейкової
системи Тram=Тrain: Троєщина = Березняки =
Караваєві Дачі

= 1 053 000,0 1 053 000,0 2 106 000,0

2.2.4 Придбання рухомого складу Тram=Тrain = 3 780 000,0 3 780 000,0 7 560 000,0

2.2.5 Будівництво лінії швидкісного тролейбусного
сполучення TbRT: Троєщина = Чоколівка

= 405 000,0 405 000,0 810 000,0

2.2.6 Придбання рухомого складу для лінії
швидкісного тролейбусного сполучення TbRT:
Троєщина = Чоколівка

= 359 850 ,0 359 850 ,0 719 700,0

2.2.7 Будівництво тролейбусних ліній 58 800,0 88 580,0 69 460,0 216 840,0

2.2.8 Будівництво транспортних пересадочних вузлів
з терміналами

197 220,0 235 020,0 173 140,0 605 380,0

2.2.9 Здійснення комплексу заходів з благоустрою та
облаштування зупинок громадського
транспорту в місті Києві

= 125 000,0 125 000,0 250 000,0

2.2.10 Реконструкція трамвайної лінії по вулицях:
Дмитрівська та Глибочицька з пересадковими
вузлами на Лук'янівській та Контрактовій
площах

= 257 000,7 257 000,7 514 001,4

2.2.11 Будівництво Подільсько=Вигурівської лінії
Київського метрополітену

3 505560,0 3 505 560,0 3 505 560,0 10 516 680,0

2.2.12 Будівництво Сирецько=Печерської лінії
метрополітену на ж/м Виноградар = Вітряні гори

2 733 300,0 2 733 300,0 2 733 300,0 8 199 900,0

2.2.13 Придбання вагонів метрополітену 1 662 200,0 1 662 200,0 1 662 200,0 4 986 600,0

2.2.14 Капітальне будівництво та модернізація
Київського метрополітену

536 245,1 1 390 000,0 2 250 760,0 4 177 005,1

2.2.15 Будівництво та реконструкція вулично=
дорожньої мережі

2 133 900,0 2 095 100,0 2 093 600,0 6 322 600,0

2.2.16 Завершення будівництва Подільського
мостового переходу

828 765,0 1 657 530,0 1 657 530,0 4 143 825,0

2.2.17 Будівництво магістралі загальноміського
значення: Нивки = Теличка = Бровари

234 000,0 468 000,0 468 000,0 1 170 000,0

2.2.18 Модернізація системи освітлення міста Києва у
2016=2018 роках

= 450 000,0 450 000,0 900 000,0

2.2.19 Розвиток паркувального простору міста Києва 299 726,4 265 421,4 459 519,6 1 024 667,4

2.2.20 Впровадження автоматизованої системи
контролю паркувального простору (АСКПП) 

= 10 000,0 10 000,0 20 000,0

2.2.21 Інформатизація міста Києва 467 444,0 193 366,0 65 086,0 732 296,0

2.2.22 Впровадження інтелектуальних транспортних
систем на вулично=дорожній мережі міста Київ

2 000 000,0 10 000 000,0 10 000000,0 22 000 000,0

2.2.23 Розвиток Міжнародного аеропорту "Київ"
(Жуляни)

89 500,0 100 600,0 73 000,0 263 100,0

2.2.24 Розвиток внутрішнього водного транспорту в
місті Київ

= Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

2.2.25. Будівництво Великої Окружної дороги на
ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського
до вул. Богатирської з будівництвом
транспортної розв’язки в різних рівнях

15050,0 250 000,0 120 958,2 386 008,2

2.3.1 Медико=психологічна адаптація та реабілітація
внутрішньо переміщених осіб, учасників
антитерористичної операції і членів їх сімей

= Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

2.3.2 Цикл навчання для медичних працівників з
подальшою підготовкою спікерів консультантів з
питань вакцинопрофілактики для роботи з
населенням, який не містить матеріалів
рекламного характеру: "Інвестуй в своє здоров'я.
Вакцинація= єдиний ефективний засіб
профілактики"

= Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

2.3.3 Реконструкція з розширенням будівлі міського
Центру термічних уражень, реконструктивно=
відновлювальної та пластичної хірургії
Київської міської клінічної лікарні № 2 на вул.
Краківській, 13 у Дніпровському районі

= Буде
визначено
після за=
твердження
ПКД

427 700,0 427 700,0

2.4.1 Молодіжне таборування 9 853,78 1 954,46 2 736,32 14 544,56

2.4.2 Будівництво спортивного комплексу в парку
"Партизанська слава" на вул. Тростянецькій, 60

150 000,0 350 000,0 100 000,0 600 000,0

2.4.3 Будівництво центру олімпійської підготовки з
водних видів спорту = водноспортивного
стадіону на Трухановому острові (акваторія
Матвіївської затоки)

10 000,0 489 550,0 450,0 500 000,0

2.4.4 Будівництво спортивного комплексу у складі:
плавальний басейн, льодова арена, ігровий зал,
спортивний зал для занять видами єдиноборств

150 000,0 350 000,0 200 000,0 700 000,0

2.5.1 Демеркуризація території ВАТ "Радикал",
розташованого на території Деснянського
району м. Києва

423 500,0 423 500,0 424 390,0 1 271 390,0

2.5.2 Чиста вода 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0

2.5.3 Створення нових зелених зон відпочинку 20 000,0 24 000,0 28 000,0 72 000,0

2.6.1 Реставрація та реабілітація будівлі з технічним
переоснащенням і реконструкцією прибудови
театрально=видовищного закладу культури
"Київський академічний театр оперети" на вул.
Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі
міста Києва (1 черга)

21 285,0 0,0 0,0 21 285,0

2.6.2. Реставрація з пристосуванням під розміщення
Державного спеціалізованого мистецького
навчального закладу "Київська дитяча школа
мистецтв № 2 ім.М.І.Вериківського" об'єкта на
вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього
концертної зали

6010,0 40000,0 32542,8 78552,8

2.7.1 "Оновлена школа" = зміцнення та вдосконалення
матеріально=технічної бази загальноосвітніх
навчальних закладів міста

43 450,4 47 795,4 52 574,9 143 820,7

2.8.1 Забезпечення житлом осіб з числа дітей=сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування

65 765,1 65 765,1 65 765,0 197 295,2

2.8.2 Забезпечення житлом громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, на 2016=2018 рр.

622 245,4 562 645,4 633 556,1 1 818 446,9

2.8.3 Ведення обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов

не потребує
фінансу=
вання

не потребує
фінансу=
вання

не потребує
фінансу=
вання

не потребує
фінансу=
вання

№ Назва проекту Вартість, тис. грн

2016 2017 2018 Всього

2.1.1 Реконструкція дюкерних переходів через 
р. Дніпро

70 377,7 65 622,9 151 290,5 287 291,1

2.1.2 Будівництво другої нитки Головного міського
каналізаційного колектора в м. Києві

295 131,5 247 816,2 0,0 542 947,7

2.1.3 Реконструкція та технічне переоснащення
полігону твердих побутових відходів № 5 
в с. Підгірці Обухівського району Київської
області

13 000,0 28 992,4 0,0 41 992,4

2.1.4 Перша черга будівництва споруд артезіанського
водопостачання житлового масиву Осокорки =
Північні

1 000,0 Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено
скоригованим
проектом

2.1.5 Будівництво системи хімічного очищення
димових газів на філіалі "Завод "Енергія" ПАТ
"Київенерго" 

156 015,0 Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено
скоригованим
проектом

2.1.6 Встановлення турбоагрегату для вироблення
електроенергії та видачі в міські мережі
теплової й електричної енергії, заміна
котлоагрегатів на філіалі "Завод "Енергія" ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО"

= 30 000,0 25 000,0 55 000,0

2.1.7 Поводження з твердими побутовими відходами
у м. Києві

500 000,0 500 000,0 800 000,0 1800 000,0



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
2 ãðóäíÿ 2016 ð.

¹131(4901)

11

Äîäàòîê

äî Ïëàíó çàõîä³â íà 2016-2018 ðîêè

ç ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó

ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó

Каталог
проектних ідей

Ïðîåêòí³ ³äå¿ Ïðîãðàìè 1

«Ïðîãðàìà åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ»

1.1.1. Ó÷àñòü ó íàö³îíàëüíèõ òà çàêîðäîííèõ âèñòàâêîâèõ çàõîäàõ

Ñïèñîê ñêîðî÷åíü

CEETI - City Energy Efficiency Transformation (Åôåêòèâí³ñòü òðàíñôîðìàö³¿ åíåðã³¿

ì³ñòà)

DFID - Department for International Development (Ì³í³ñòåðñòâî ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó

Âåëèêîáðèòàí³¿)

EBRD - European Bank for Reconstruction and Development (ªâðîïåéñêèé áàíê

ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó)

ESMAP - Energy Sector Management Assistance Program (Ïðîãðàìà óïðàâë³ííÿ

åíåðãåòè÷íèì ñåêòîðîì ç íàäàííÿ äîïîìîãè)

EY - Ernst & Young - áðèòàíñüêà àóäèòîðñüêî-êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ

USAID - United States Agency for International Development (Àãåíòñòâî ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî

ðîçâèòêó)

ÀÅÑÓÑÄÌ - àâòîìàòèçîâàíà åêñïåðòíà ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ñòàíîì äîð³ã ³ ìîñò³â

ÀÊ - àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ

ÀÑÊÄÐ - àâòîìàòèçîâàíà ñèñòåìà êåðóâàííÿ äîðîæí³ì ðóõîì

ÀÒÎ - àíòèòåðîðèñòè÷íà îïåðàö³ÿ

ÂÀÒ - â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî

ÂÏÎ - âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåí³ îñîáè

ÂÐÏ - âàëîâèé ðåã³îíàëüíèé ïðîäóêò

²ÀÑ - ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íà ñèñòåìà

ÄÍÇ - äîøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè

ÄÏÏ - äåðæàâíî-ïðèâàòíå ïàðòíåðñòâî

ÄÓ - äåðæàâíà óñòàíîâà

ÄÔÐÐ - Äåðæàâíèé ôîíä ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó

ÄÞÑØ - äèòÿ÷î-þíàöüê³ ñïîðòèâí³ øêîëè 

ªÑ - ªâðîïåéñüêèé Ñîþç

ÊÄÖ - êë³í³êî-ä³àãíîñòè÷íèé Öåíòð

ÊÌÊË - êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ

ÊÊ - êîìóíàëüíà êîðïîðàö³ÿ

ÊÎ - êîìóíàëüíå îá'ºäíàííÿ

ÊÏ - êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

ÍÀÌÍ - Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè 

ÍÅÔÊÎ - Ï³âí³÷íà åêîëîã³÷íà ô³íàíñîâà êîðïîðàö³ÿ

ÍÑÊ - íàö³îíàëüíèé ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ

ÏÀÒ - ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî

ÏðÀÒ - ïðèâàòíå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî 

ÐÄÀ - ðàéîííà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 

ÒÎÂ - òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

Íîìåð ³ íàçâà ñòðàòåã³÷íî¿
³í³ö³àòèâè (ñåêòîðà),
íàïðÿìîê ç³ Ñòðàòåã³¿
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî
2025 ðîêó, ÿêîìó â³äïîâ³äàº
ïðîåêòíà ³äåÿ

Ñåêòîð 1 "Åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê, ïðèâàòíå ï³äïðèºìíèöòâî òà
³íâåñòèö³¿" 
Åêîíîì³êà, ùî çðîñòàº, ç ôîêóñóâàííÿì íà ãàëóç³ ç âèñîêîþ
äîäàíîþ âàðò³ñòþ, ìàëå òà ñåðåäíº ï³äïðèºìíèöòâî ³
ñïðèÿòëèâå ³íâåñòèö³éíå ñåðåäîâèùå ì³ñòà

Íàçâà ïðîåêòíî¿ ³äå¿ Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ (çäîáóòòÿ çíàíü ³ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê)
ïðàö³âíèê³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ñôåð³ ï³äãîòîâêè òà
ïðîñóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ ïðîïîçèö³é
ì³ñòà Êèºâà

Îäíà àáî ê³ëüêà ö³ëåé, ÿê³
áóäóòü äîñÿãíóò³ âíàñë³äîê
ðåàë³çàö³¿

- Ðîçâèòîê òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåðñîíàëó âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) 
- Ïåðåäà÷à ºâðîïåéñüêîãî äîñâ³äó òà íîó-õàó ùîäî ï³äãîòîâêè òà
åôåêòèâíîãî ïðîñóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ òà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ
ïðîåêò³â/ïðîïîçèö³é 

Òåðèòîð³ÿ, íà ÿêó ìàòèìå
âïëèâ

Ì³ñòî Êè¿â

Îð³ºíòîâíà ê³ëüê³ñòü
íàñåëåííÿ, íà ÿêå
ïîøèðþâàòèìåòüñÿ
ïðîåêòíà ³äåÿ

Ïîñàäîâ³ îñîáè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 

Ñòèñëèé îïèñ ïðîáëåìè,
ÿêà áóäå âèð³øóâàòèñÿ ïðè
ðåàë³çàö³¿ 

Óñóíåííÿ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ð³âíÿ ï³äãîòîâêè  ïðîåêò³â òà
ïðîïîçèö³é ó ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíî¿ ïîë³òèêè
î÷³êóâàííÿì/âèìîãàì ì³æíàðîäíèõ ïàðòíåð³â øëÿõîì 

Íîìåð ³ íàçâà ñòðàòåã³÷íî¿
³í³ö³àòèâè (ñåêòîðà),
íàïðÿìîê ç³ Ñòðàòåã³¿
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî
2025 ðîêó, ÿêîìó â³äïîâ³äàº
ïðîåêòíà ³äåÿ

²í³ö³àòèâà 8 "Ì³æíàðîäíà ãàâàíü øòàá-êâàðòèð" 
Ñïðèÿííÿ çàëó÷åííþ ³íâåñòèö³é, ðîçâèòîê òóðèçìó òà ìàðêåòèíãó 

Íàçâà ïðîåêòíî¿ ³äå¿ Ó÷àñòü ó íàö³îíàëüíèõ òà çàêîðäîííèõ âèñòàâêîâèõ çàõîäàõ

Îäíà àáî ê³ëüêà ö³ëåé, ÿê³
áóäóòü äîñÿãíóò³ âíàñë³äîê
ðåàë³çàö³¿

- Ï³äâèùåííÿ ñòàòóñó ì³ñòà Êèºâà íà ì³æíàðîäí³é àðåí³ ÿê ì³ñòà,
ïðèâàáëèâîãî äëÿ çä³éñíåííÿ á³çíåñó, çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é,
òóðèçìó 
- Ïîñèëåííÿ ïîòóæíîñòåé ó ñôåð³ ³íâåñòóâàííÿ, òóðèçìó òà
ïðîìîö³é 
- Ïðîâåäåííÿ òà ó÷àñòü ó íàö³îíàëüíèõ òà çàêîðäîííèõ
åêîíîì³÷íèõ òà âèñòàâêîâèõ çàõîäàõ 
- Çðîñòàííÿ îáñÿã³â íàäõîäæåíü â åêîíîì³êó ì³ñòà çà ðàõóíîê
çá³ëüøåííÿ ³íâåñòèö³é ðåñóðñ³â, òóðèñòè÷íèõ ïîòîê³â òà
ïðîâåäåííÿ ìàñøòàáíèõ çàõîä³â â ì³ñò³ Êèºâ³, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ
äîõîä³â áþäæåòó ì³ñòà

Òåðèòîð³ÿ, íà ÿêó ìàòèìå
âïëèâ

Ì³ñòî Êè¿â

Îð³ºíòîâíà ê³ëüê³ñòü
íàñåëåííÿ, íà ÿêå
ïîøèðþâàòèìåòüñÿ
ïðîåêòíà ³äåÿ

- Ñóá'ºêòè ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (³íâåñòîðè ³ ó÷àñíèêè) -
ãðîìàäÿíè òà þðèäè÷í³ îñîáè Óêðà¿íè òà ³íîçåìíèõ äåðæàâ, à
òàêîæ äåðæàâè â îñîá³ óðÿä³â 
- Ñóá'ºêòè òóðèñòè÷íî¿ ³íäóñòð³¿ - ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè,
ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â âëàäè òóðèñòè÷íî¿ ³íäóñòð³¿ Óêðà¿íè òà
Êèºâà 
- Ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ òóðèñòè÷íî¿ ³íäóñòð³¿ ³íîçåìíèõ
äåðæàâ, ãðîìàäÿíè ³íîçåìíèõ äåðæàâ - ïîòåíö³éí³ â³äâ³äóâà÷³
Êèºâà, ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â âëàäè òóðèñòè÷íî¿ ³íäóñòð³¿ (IMEX,
EIBTM)

Ñòèñëèé îïèñ ïðîáëåìè,
ÿêà áóäå âèð³øóâàòèñÿ ïðè
ðåàë³çàö³¿

- Íåäîñòàòíüî åôåêòèâíà ñï³âïðàöÿ ì³ñüêî¿ âëàäè ç á³çíåñ-
ñòðóêòóðàìè òà ³íâåñòîðàìè 
- Íåäîñòàòí³é ð³âåíü ïðîâåäåííÿ ïðîìîö³éíî¿ êàìïàí³¿
(ìàðêåòèíãîâî¿, ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâî¿ òà ðåêëàìíî¿
ä³ÿëüíîñò³) ç ïîïóëÿðèçàö³¿ òà ïðîñóâàííÿ ì. Êèºâà íà
ì³æíàðîäí³é àðåí³ òà ñòâîðåííÿ ºäèíîãî âï³çíàâàºìîãî áðåíäó
ì³ñòà 
- Íåäîñòàòí³é ðîçâèòîê ïîä³ºâîãî òóðèçìó - ñëàáêà âçàºìîä³ÿ
îðãàí³çàòîð³â íàéá³ëüøèõ çàõîä³â ó ì³ñò³ òà ðåã³îíàëüíèõ
òóðèñòè÷íèõ îïåðàòîð³â 
- Ä³ëîâèé òóðèçì: â³äñóòí³ñòü ºäèíîãî îô³ö³éíîãî êîíâåíøí-áþðî
ì³ñòà Êèºâà (ôóíêö³¿: ïðåçåíòàö³ÿ êîíôåðåíö- òà ä³ëîâèõ  

ìîæëèâîñòåé ñòîëèö³ íà ì³æíàðîäí³é àðåí³, çàëó÷åííÿ äî ì³ñòà
ïðîâåäåííÿ íàéá³ëüøèõ ïîä³é) 
- Íåäîñòàòíÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü òà ð³âåíü êâàë³ô³êàö³¿
ïîñòà÷àëüíèê³â ä³ëîâèõ ïîñëóã ó ïîð³âíÿíí³ ç ì³æíàðîäíèìè
ñòàíäàðòàìè

Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè Çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â çàëó÷åíèõ ³íâåñòèö³éíèõ ðåñóðñ³â òà
ðåàë³çàö³ÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â ó íàéâàæëèâ³øèõ ãàëóçÿõ
ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 
- Ðåàë³çàö³ÿ ïðîìîö³éíî¿ ïîë³òèêè ç ïðîñóâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî
òà òóðèñòè÷íîãî ³ì³äæó ì³ñòà Êèºâà íà âíóòð³øíüîìó òà
çàêîðäîííîìó ðèíêàõ, ñòâîðåííÿ ºäèíîãî òà âï³çíàâàíîãî
ìàðêåòèíãîâîãî îáðàçó òà áðåíäó ì³ñòà, ÿêèé âò³ëþâàòèìå
îñíîâí³ ³íâåñòèö³éí³, ä³ëîâ³ òà òóðèñòè÷í³ ïðîïîçèö³¿ ì³ñòà 
- Íàëàãîäæåííÿ åôåêòèâíî¿ ñï³âïðàö³ âëàäè ç ³íîçåìíèì
ïðèâàòíèì ñåêòîðîì (ïðîâåäåííÿ Êè¿âñüêîãî åêîíîì³÷íîãî
ôîðóìó, êðóãëèõ ñòîë³â, êîíôåðåíö³é) 
- Ïîêðàùåííÿ òóðèñòè÷íîãî ³ì³äæó òà áåçïåêîâîãî ð³âíÿ 
ì. Êèºâà íà ì³æíàðîäíîìó òà âíóòð³øíüîìó òóðèñòè÷íèõ ðèíêàõ 
- Çá³ëüøåííÿ òóðèñòè÷íèõ ïîòîê³â äî ì. Êèºâà äî 2,5 ìëí îñ³á 
- Çðîñòàííÿ ùîð³÷íèõ íàäõîäæåíü â åêîíîì³êó ì³ñòà â³ä
ïåðåáóâàííÿ òóðèñò³â äî 5 ìëðä ãðí òà íàäõîäæåíü â³ä
ñïðàâëÿííÿ òóðèñòè÷íîãî çáîðó äî áþäæåòó ì. Êèºâà äî 12,0
ìëí ãðí 
- Çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é äî ì³ñòà
Êèºâà (äî 2,7 ìëðä äîë. ÑØÀ íà ê³íåöü 2016 ðîêó)

Êëþ÷îâ³ çàõîäè - Ïðîâåäåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ Ì³æíàðîäíîãî åêîíîì³÷íîãî ôîðóìó 
- Ó÷àñòü ó: 
- òóðèñòè÷í³é âèñòàâö³ UITT "Óêðà¿íà - ïîäîðîæ³ òà òóðèçì",
áåðåçåíü-êâ³òåíü (ì. Êè¿â, Óêðà¿íà); 
- ì³æíàðîäí³é âèñòàâö³ íåðóõîìîñò³ "Ì²Ð²Ì", áåðåçåíü 
(ì. Êàííè, Ôðàíö³ÿ); 
- ì³æíàðîäí³é âèñòàâö³ ó ñôåð³ ä³ëîâîãî òóðèçìó IMEX, êâ³òåíü
(ì. Ôðàíêôóðò, ÔÐÍ); 
- â³äêðèòîìó òèæí³ ºâðîïåéñüêèõ ðåã³îí³â "European Open Days
Week", æîâòåíü (Áðþññåëü, Êîðîë³âñòâî Áåëüã³ÿ); 
- ì³æíàðîäíîìó òóðèñòè÷íîìó ñàëîí³ UITM "Óêðà¿íà", æîâòåíü
(ì³ñòî Êè¿â, Óêðà¿íà); 
- ì³æíàðîäí³é âèñòàâö³ ó ñôåð³ ä³ëîâîãî òóðèçìó EIBTM,
ëèñòîïàä (Áàðñåëîíà, ²ñïàí³ÿ) 
- Ïðîâåäåííÿ ïðåñ-òóð³â äëÿ ïðåäñòàâíèê³â çàñîá³â ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ 
- Ï³äãîòîâêà òà âèäàííÿ ³íôîðìàö³éíî-ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿ 
- Ïðîâåäåííÿ ðîáîòè ç àâòîðàìè òà åêñïåðòàìè ì³æíàðîäíèõ
ðåéòèíã³â äëÿ ïîêðàùåííÿ ïîçèö³é ì³ñòà Êèºâà

Ïåð³îä çä³éñíåííÿ 2016 - 2018 ðîêè

Îð³ºíòîâíèé îáñÿã
ô³íàíñóâàííÿ, òèñ. ãðí

2016 2017 2018 Ðàçîì

3 100,00 3 100,00 3 100,00 9 300,00

Äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ áþäæåò ì³ñòà Êèºâà

Êëþ÷îâ³ ó÷àñíèêè ðåàë³çàö³¿
ïðîåêòíî¿ ³äå¿

- Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) - ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòíî¿ ³äå¿, ô³íàíñóâàííÿ 
- Ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ ³íâåñòèö³éíî¿ ñôåðè (ãðîìàäÿíè òà
þðèäè÷í³ îñîáè Óêðà¿íè òà ³íîçåìíèõ äåðæàâ, ì³æíàðîäí³
ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ïîñîëüñòâà ³íîçåìíèõ êðà¿í,
³íâåñòèö³éí³ àãåíòñòâà ³íîçåìíèõ äåðæàâ òîùî) òà òóðèñòè÷íî¿
ãàëóç³ (àñîö³àö³¿, òóðèñòè÷í³ îïåðàòîðè, ãðîìàäñüê³ ïðîåêòè) -
ïàðòíåðñòâî 
- Öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè (íàïðÿìè ³íâåñòèö³¿,
òóðèçì, ³íôðàñòðóêòóðà, ðîçâèòîê ³ ò.ï.) - ïàðòíåðñòâî,
ô³íàíñóâàííÿ

Êîìåíòàð³

1.2.1. Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ (çäîáóòòÿ çíàíü ³ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê) ïðàö³âíèê³â âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ñôåð³ ï³äãîòîâêè òà

ïðîñóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ ïðîïîçèö³é ì³ñòà Êèºâà
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1.3.1. Îðãàí³çàö³ÿ âèðîáíèöòâà ³ìïîðòçàì³ííî¿ ïðîäóêö³¿

ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

(îòðèìàííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü ³ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ó â³äïîâ³äí³é

ñôåð³)

Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè - Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çíàííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ ïðåäñòàâíèê³â

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)  

- Çðîñòàííÿ ð³âíÿ åôåêòèâíîñò³ ï³äãîòîâêè òà ïðîñóâàííÿ

³íâåñòèö³éíèõ ³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ ïðîåêò³â/ïðîïîçèö³é; 

- Çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â çàëó÷åíèõ ³íâåñòèö³é ó ðîçâèòîê åêîíîì³êè

ì³ñòà Êèºâà 

- Ïîêðàùåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî ³ì³äæó ì³ñòà Êèºâà

Êëþ÷îâ³ çàõîäè - Ïðîâåäåííÿ ñåì³íàð³â, íàâ÷àëüíèõ ïî¿çäîê ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ

ïåðåäîâîãî ºâðîïåéñüêîãî äîñâ³äó ó ñôåð³ ³íâåñòèö³éíî¿

ä³ÿëüíîñò³   

- Îðãàí³çàö³ÿ âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ äëÿ ïðåäñòàâíèê³â

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

- Ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîåêòàõ ùîäî ïîêðàùåííÿ

³íâåñòèö³éíîãî ³ì³äæó ì. Êèºâà

Ïåð³îä çä³éñíåííÿ 2016 - 2019 ðîêè

Îð³ºíòîâíèé îáñÿã

ô³íàíñóâàííÿ, òèñ. ãðí

2016 2017 2018 Ðàçîì

500,0 1 000,0 500,0 2 000,0

Äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ Êîøòè ì³æíàðîäíèõ ô³íàíñîâèõ îðãàí³çàö³é (êîøòè ñåêòîðàëüíî¿

áþäæåòíî¿ ï³äòðèìêè ªÑ)

Êëþ÷îâ³ ó÷àñíèêè  ðåàë³çàö³¿

ïðîåêòíî¿ ³äå¿

- Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà

äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) 

- Ì³æíàðîäí³ ô³íàíñîâ³, äîíîðñüê³ îðãàí³çàö³¿

Êîìåíòàð³

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектора), напрямок зі
Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива  3 "Зроблено в Києві"  

Назва проектної ідеї Організація виробництва імпортозамінної продукції

Одна або кілька цілей, які будуть
досягнуті внаслідок реалізації

$ Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів 
$ Створення нових робочих місць 
$ Економія валютних коштів, насичення внутрішнього ринку продукцією за
доступними цінами

Територія, на яку матиме вплив Місто Київ

Орієнтовна кількість населення,
на яке поширюватиметься
проектна ідея

Населення міста Києва та інших населених пунктів України

Стислий опис проблеми, яка буде
вирішуватися при реалізації 

$ Значна частка імпортованої до України продукції як за номенклатурою, так і
за обсягами не є виправданою з погляду наявного промислового потенціалу
м. Києва 
$ Основними статтями імпорту залишаються такі види продукції, як механічне
обладнання, машини та механізми, продукція легкої та пов'язаних з нею
галузей промисловості, харчової промисловості та фармацевтична
продукція, які можуть вироблятись у м. Києві

Очікувані результати Завантаження та модернізація промислових потужностей м. Києва і
поліпшення пов'язаних з цим економічних показників та добробуту киян і всіх
мешканців України

Ключові заходи Проведення аналізу цінових та технічних характеристик імпортованої
промислової продукції 
$ Розробка відповідної конструкторської та технологічної документації 
$ Технологічне оновлення підприємств

Період здійснення 2016 $ 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування,
тис. грн

2016 2017 2018 Разом

1 095,0 1 095,0 1 095,0 3 285,0

Джерела фінансування ДФРР, бюджет міста Києва

Ключові учасники  реалізації
проектної ідеї

$ Супровід і управління проектом буде здійснювати Департамент
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київська міська державна адміністрація). 
$ До реалізації проекту можуть бути залучені національні та іноземні
інвестори

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектора), напрямок зі
Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 2 "Ощадлива енергетика"   

Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у закладах
бюджетної сфери м. Києва

Назва проектної ідеї Комплексна термосанація будівель бюджетної сфери міста Києва

Цілі проекту Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в закладах
бюджетної сфери міста Києва

Територія, на яку проект матиме
вплив

Місто Київ 

Орієнтовна кількість населення,
на яке поширюватиметься
проектна ідея

Проект поширюється на відвідувачів та персонал цих закладів, що орієнтовно
складає 50 000 осіб

Стислий опис проблеми, яка буде
вирішуватися при реалізації 

В рамках проекту передбачається проведення комплексу заходів,
спрямованих на покращення теплотехнічних показників огороджувальних
конструкцій будівель та  підвищення ефективності роботи систем
теплопостачання та вентиляції, заміна вікон та дверей, утеплення покрівлі

Очікувані результати $ Комплексна термосанація будівель бюджетної сфери міста Києва надасть
можливість привести рівень їх енергоефективності до рекомендованого
нормативного, а також значно скоротити споживання теплової енергії, при
цьому покращивши умови перебування людей в приміщеннях будівлі   
$ Загальна економія теплової енергії на кожному навчальному закладі
бюджетної сфери м. Києва від впровадження комплексу заходів з
термосанації складатиме близько 60% від загального теплоспоживання
об'єкта

Ключові заходи проекту $ Реалізація проекту є найбільш дієвим заходом щодо зниження
енергоспоживання, особливо зважаючи на постійне зростання вартості
енергоносіїв  
$ Цей захід також дозволяє, окрім зниження витрат на енергоносії,
вирішувати проблеми, пов'язані з необхідністю проведення ремонтів вікон,
стін та покрівель будівель, що експлуатуються значний час 

Період здійснення березень 2016 року $ вересень 2018 року

Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн

2016 2017 2018 Разом

397 233,0 397 233,0 397 233,0 1 191 700,0

Джерела фінансування бюджет міста Києва

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту

$Департамент житлово$комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
$ КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та
громадських будівлях міста Києва"

Коментарі В умовах безперервного зростання світових цін на енергоносії та погіршення
екологічної ситуації, вирішення завдань щодо ефективного використання
енергетичних ресурсів та запровадження енергоощадних та екологічно
чистих технологій є одним із пріоритетних завдань Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року, розв'язання яких сприятиме стабільному забезпеченню
міста енергоносіями, зменшенню негативного впливу об'єктів енергетики на
довкілля, розвитку енергетичного комплексу міста 

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектора), напрямок зі
Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 2 "Ощадлива енергетика"   

Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у закладах
бюджетної сфери м. Києва

Назва проектної ідеї Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери міста Києва

Цілі проекту $Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у закладах
бюджетної сфери міста Києва  
$  Забезпечення відповідності показників рівня освітленості сучасним
нормативним вимогам

Територія, на яку проект матиме
вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення,
на яке поширюватиметься
проектна ідея

Проект поширюється на відвідувачів та персонал цих закладів, що орієнтовно
складає 225 000 осіб

Стислий опис проблеми, яка буде
вирішуватися при реалізації

$ Модернізація систем освітлення із застарілих ламп розжарювання та
застарілих люмінесцентних світильників на сучасні системи світлодіодного
освітлення виключає технічні недоліки, притаманні застарілим системам
освітлення (мерехтіння, дзижчання, тріскотіння)  
$ Усунення цих недоліків сприятиме підвищенню якості навчального процесу
та поліпшенню загального стану учнів

Очікувані результати $ Покращення якісних характеристик роботи систем освітлення відповідно до
санітарних норм (підвищення кольоропередачі, зменшення стробоскопічного
ефекту та ефекту осліплення) 
$ Відсутність технічних недоліків, притаманних застарілим системам
освітлення (мерехтіння тощо) 
$ Екологічна безпечність Висока механічна міцність, вологостійкість та
вібростійкість 
$ Тривалий термін експлуатації (50$100 тисяч годин) 
$ Відсутність необхідності утилізації відпрацьованих світильників 
$ Підвищення ефективності споживання електричної енергії

Ключові заходи проекту $ Використання новітніх  технологічних рішень для освітлення будівель
навчальних закладів 
$ Впровадження швидкоокупних заходів з енергозбереження, спрямованих
на зниження обсягів споживання електричної енергії  
$ Зменшення бюджетних видатків, пов'язаних з оплатою за спожиту енергію
та забезпечення нормативних показників рівня освітленості в приміщеннях
закладів

Період здійснення березень 2016 року $ вересень 2018 року

Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн

2016 2017 2018 Разом

158 500,0 158 500,0 247 000,0 564 000,0

1.3.2. Âïðîâàäæåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é

Ключові заходи $ Впровадження у міське господарство енергозберігаючої світлодіодної
освітлювальної техніки 
$ Організація виробництва на підприємствах Києва вимірювальних приладів
споживання паливно$енергетичних ресурсів

Період здійснення 2016 $ 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування,
тис. грн

2016 2017 2018 Разом

17 254,0 18 254,0 2 254,0 37 762,0

Джерела фінансування ДФРР, власні кошти підприємств 

Ключові учасники  реалізації
проектної ідеї

$ Супровід і управління проектом буде здійснювати Департамент
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
$ До реалізації проекту можуть бути залучені національні та іноземні
інвестори

Коментарі

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектора), напрямок зі
Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 3 "Зроблено в Києві"  

Модернізація енергоспоживаючого обладнання та освітлення

Назва проектної ідеї Впровадження енергозберігаючих технологій

Одна або кілька цілей, які будуть
досягнуті внаслідок реалізації

Поліпшення якості життя (гідне забезпечення киян теплом та світлом),
підвищення енергоефективності виробництва, завантаження промислових
потужностей

Територія, на яку матиме вплив Місто Київ та інші населені пункти України

Орієнтовна кількість населення,
на яке поширюватиметься
проектна ідея

Близько 10 000 000 осіб

Стислий опис проблеми, яка буде
вирішуватися при реалізації 

$ Енергоємність Києва в 2$3 рази перевищує питому вагу енергоємності
економіки розвинених країн, так, частка енерговитрат у ВРП м. Києва
перевищує аналогічний показник у Празі та Берліні більш ніж у 5 разів, у
Варшаві $ у 7 разів, в Амстердамі $ в 11 разів  
$ Подальше зростання витрат на паливно$енергетичні ресурси в структурі
собівартості, спричинене як зростанням питомого споживання, так і
зростанням тарифів на енергоресурси, призведе до погіршення стану цінової
конкурентоспроможності міської продукції. 
$ Впровадження у міське господарство енергозберігаючої світлодіодної
освітлювальної техніки дозволить досягти значної економії як коштів
населення, так і міського бюджету

Очікувані результати $ Зменшення витрат на енергетику у структурі ВРП 
$ Зниження собівартості продукції підприємств міста 
$ Стабілізація та економія витрат на комунальні послуги 
$ Зниження залежності міста від поставок природного газу 
$ Поліпшення якості життя киян (гідне забезпечення теплом, світлом)

1.4.1. Êîìïëåêñíà òåðìîñàíàö³ÿ áóä³âåëü áþäæåòíî¿ ñôåðè ì³ñòà Êèºâà

1.4.2.  Ìîäåðí³çàö³ÿ ñèñòåì îñâ³òëåííÿ áóä³âåëü áþäæåòíî¿ ñôåðè ì³ñòà Êèºâà 
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Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектора), напрямок зі
Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 2 "Ощадлива енергетика"  

Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у закладах
бюджетної сфери м. Києва

Назва проектної ідеї Оснащення бюджетних закладів міста Києва енергоефективними кухонними
плитами

Цілі проекту Впровадження швидкоокупних заходів з енергозбереження, спрямованих на
зниження обсягів споживання електричної енергії та зменшення бюджетних
видатків, пов'язаних з оплатою за спожиту електричну енергію закладами
освіти

Територія, на яку проект матиме
вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення,
на яке поширюватиметься
проектна ідея

Проект поширюється на відвідувачів та персонал цих закладів, що орієнтовно
складає 750 000 осіб

Стислий опис проблеми, яка буде
вирішуватися при реалізації 

В рамках запропонованого проекту передбачається модернізація теплового
обладнання у харчоблоках закладів освіти, санація внутрішніх електричних
мереж та встановлення сучасних приладів обліку споживання електричної
енергії в харчоблоках навчальних закладів, які забезпечать можливість
дистанційного збору даних для здійснення оперативного контролю та аналізу
за споживанням

Очікувані результати $ Планова щорічна економія коштів 
$ Зниження обсягів споживання електричної енергії 
$ Зменшення бюджетних видатків, пов'язаних з оплатою за спожиту
електричну енергію 
$ Надійність роботи обладнання 
$ Безпека персоналу

Ключові заходи проекту $ Заміна обладнання в харчоблоках закладів  на енергоефективне 
$ Модернізація теплового обладнання у харчоблоках 
$ Санація внутрішніх електричних мереж 
$ Встановлення сучасних приладів обліку споживання електричної енергії в
харчоблоках, які забезпечать можливість дистанційного збору даних для
здійснення оперативного контролю та аналізу за споживанням

Період здійснення березень 2016 року $ вересень 2018 року

Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн

2016 2017 2018 Разом

21 600,0 16 200,0 16 200,0 54 000,0

Джерела фінансування бюджет міста Києва

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту

$ Департамент житлово$комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
$ КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та
громадських будівлях міста Києва"

Коментарі Реалізація зазначеного проекту дозволить досягти зниження обсягів
споживання енергетичних ресурсів та зменшення бюджетних видатків,
пов'язаних з енергозабезпеченням закладів бюджетної сфери міста

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектора), напрямок зі
Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року, якому відповідає
проектна ідея 

Ініціатива  4 "Електронний уряд"  Впровадження сучасних технологій міського
управління. Інтеграція інформаційних реєстрів 

Назва проектної ідеї Створення та впровадження комплексної інформаційно$аналітичної системи
управління фінансово$господарською діяльністю в місті Києві

Одна або кілька цілей, які будуть
досягнуті внаслідок реалізації 

Підвищення ефективності міського управління Поліпшення роботи міського
господарства

Територія, на яку матиме вплив Місто Київ 

Орієнтовна кількість населення,
на яке поширюватиметься
проектна ідея 

Передбачається, що користуватись комплексною інформаційно$аналітичною
системою управління фінансово$господарською діяльністю в м. Києві будуть
посадові особи органів влади 

Стислий опис проблеми, яка буде
вирішуватися при реалізації 

$ Низький рівень інтеграції систем міського управління 
$ Дублювання функцій у різних підсистемах  
$ Відсутність загальноміського комплексу стандартів, класифікаторів, наборів
метаданих тощо

Очікувані результати Комплексна інформаційно$аналітична система управління фінансово$
господарською діяльністю в м. Києві на основі єдиних підходів до аналізу
інформації у розрізі напрямів діяльності:  
$ облік кадрів,  
$ розрахунок заробітної плати,  
$ облік основних засобів,  
$ облік договорів,  
$ бухгалтерський та податковий облік

Ключові заходи Створення єдиної інформаційної системи управління фінансово$
господарською діяльністю в м. Києві.  Створення комплексної системи
захисту інформації та проведення її державної експертизи

Період здійснення 2016 $ 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування,
тис. грн

2016 2017 2018 Разом

4 500,0 3 000,0 2 000,0 9 500,0

Джерела фінансування бюджет міста Києва, ДФРР 

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектора), напрямок зі
Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року, якому відповідає
проектна ідея.

Ініціатива 4 "Електронний уряд"   Впровадження сучасних технологій міського
управління. Інтеграція інформаційних реєстрів

Назва проектної ідеї Створення єдиної інформаційно$аналітичної системи фінансового
планування міста Києва

Одна або кілька цілей, які будуть
досягнуті внаслідок реалізації 

Підвищення ефективності та відкритості міського управління 

Територія, на яку матиме вплив Місто Київ 

Орієнтовна кількість населення,
на яке поширюватиметься
проектна ідея 

Користувачами єдиної інформаційно$аналітичної системи фінансового
планування м. Києва будуть посадові особи органів місцевого
самоврядування та зацікавлені особи з числа мешканців Києва 

Стислий опис проблеми, яка буде
вирішуватися при реалізації 

$Низький рівень інтеграції систем міського управління та місцевого
самоврядування  
$ Дублювання функцій у різних підсистемах  
$ Відсутність загальноміського комплексу стандартів, класифікаторів, наборів
метаданих тощо

Очікувані результати Створення та впровадження програмно$технічного комплексу для
визначення та реалізації процесів по збору планових даних зі структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), комунальних підприємств, установ, організацій
територіальної громади міста Києва забезпечить:  
$ реалізацію бюджетної консолідації в автоматизованому режимі; 
$ складання бюджетної звітності; 
$ наскрізну деталізацію звітних форм до першоджерел; 
$ завантаження фактичних даних з оперативних систем

Ключові заходи $ Створення програмно$технічного комплексу для визначення та реалізації
процесів по збору планових даних зі структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
комунальних підприємств, установ, організацій територіальної громади міста
Києва 
$ Придбання, адаптація та технічне супроводження спеціалізованого
програмного забезпечення 
$ Створення комплексної системи захисту інформації та проведення її
державної експертизи

Період здійснення 2016 $ 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування,
тис. грн

2016 2017 2018 Разом

8 300,0 500,0 600,0 9 400,0

Джерела фінансування бюджет міста Києва, ДФРР 

Ключові учасники  реалізації
проектної ідеї

$ Супровід і управління проектом здійснює апарат виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
$ КП "Головний інформаційно$обчислювальний центр"
$ КП "Інформатика" відповідно до рішення Київської міської ради від
02.07.2015 № 654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової
програми "Електронна столиця" на 2015$2018 роки" 
$ Виконавці проекту визначаються відповідно до вимог Закону України "Про
здійснення державних закупівель"

Коментарі Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми
"Електронна столиця" на 2015$2018 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 02.07.2015 № 654/1518

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектора), напрямок зі
Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 2 "Ощадлива енергетика"  

Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у закладах
бюджетної сфери міста Києва

Назва проектної ідеї Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із
застосуванням відновлюваних джерел енергії

Цілі проекту Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у закладах
бюджетної сфери міста Києва шляхом впровадження альтернативних джерел
енергії та вжиття заходів, спрямованих на зниження обсягів споживання
холодної води, електричної та теплової енергії, зменшення бюджетних
видатків, пов'язаних з оплатою за спожиту енергію та забезпечення
нормативних показників

Територія, на яку проект матиме
вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення,
на яке поширюватиметься
проектна ідея

Проект поширюється на відвідувачів та персонал цих закладів, що орієнтовно
складає 80 000 осіб

Стислий опис проблеми, яка буде
вирішуватися при реалізації 

$ У рамках запропонованого проекту передбачається встановлення сонячних
колекторів та модернізація системи гарячого водопостачання для санітарних
потреб закладів та потреб басейнів із застосуванням сучасних технологічних
рішень  
$ Загалом у місті Києві налічується близько 160 закладів, оснащених
басейнами, у яких планується впровадження заходів, передбачених
проектом

Очікувані результати $ Реалізація проекту дозволить зменшити рівень енергоспоживання у місті,
забезпечити раціональне використання бюджетних коштів на придбання
енергоресурсів та позитивно вплине на екологічну ситуацію  
$ Особливе значення має зниження рівня викидів СО2, оскільки збільшення
його концентрації в атмосфері призводить до посилення парникового
ефекту, що суттєво впливає на зміну клімату

Ключові заходи проекту $ Передбачається встановлення сонячних колекторів та модернізація системи
гарячого водопостачання для санітарних потреб закладу та потреб басейну із
застосуванням сучасних технологічних рішень: 
$ встановлення сонячних колекторів 
$ модернізація системи рециркуляції гарячого водопостачання та басейну 
$ встановлення системи з очистки води басейну  
$ встановлення автоматики керування 
$ впровадження системи моніторингу показників ефективності проекту, що
забезпечить можливість дистанційного збору даних для здійснення
оперативного контролю та аналізу за енергоспоживанням

Період здійснення березень 2016 року $ вересень 2018 року

Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн

2016 2017 2018 Разом

46 240,0 46 240,0 46 240,0 138 720,0

Джерела фінансування бюджет міста Києва, кошти міжнародних фінансових організацій, інші

Джерела фінансування ДФРР, інші кошти

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту

$ Департамент житлово$комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
$ КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та
громадських будівлях міста Києва"

Коментарі Впровадження нових технологічних рішень та реалізація цього проекту
забезпечить підвищення рівня енергоефективності, енергозбереження та
зменшення фінансових витрат на забезпечення закладів бюджетної сфери
якісними системами освітлення

1.4.3. Îñíàùåííÿ áþäæåòíèõ çàêëàä³â ì³ñòà Êèºâà åíåðãîåôåêòèâíèìè êóõîííèìè ïëèòàìè

1.4.4.  Ðåêîíñòðóêö³ÿ ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ çàêëàä³â áþäæåòíî¿ ñôåðè ³ç çàñòîñóâàííÿì

â³äíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту

$ Департамент житлово$комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
$ КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та
громадських будівлях міста Києва"

Коментарі Використання альтернативних джерел енергії, а саме: енергії сонця,
впровадження сучасних технологічних рішень під час реалізації цього
проекту забезпечить: підвищення рівня енергоефективності,
енергозбереження та зменшення фінансових витрат на потреби закладів
бюджетної сфери, пов'язаних з  тепловою енергією.  Загалом реалізація
проекту дозволить досягти підвищення ефективності використання паливно$
енергетичних ресурсів, зниження викидів парникових газів в атмосферу
шляхом впровадження екологічної, енергоефективної та надійної системи
теплозабезпечення закладів бюджетної сфери міста. Крім того,
впровадження альтернативних джерел генерації теплової енергії для
забезпечення  теплопостачання об'єктів міського господарства забезпечує
вирішення проблем негативного впливу об'єктів енергетики на довкілля, так
як обрані в рамках реалізації проекту технології є більш прогресивними, а
обране обладнання має сучасні екологічні показники 

1.5.1.  Ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ô³íàíñîâîãî ïëàíóâàííÿ ì³ñòà

Êèºâà

1.5.2.  Ñòâîðåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ êîìïëåêñíî¿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ

ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ â ì³ñò³ Êèºâ³
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Про зміни у роботі маршрутів наземного пасажирського 
транспорту загального користування у зв’язку з тимчасовою 

забороною руху транспортних засобів
Розпорядження № 1200 від 30 листопада 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про дорожній рух», «Про автомо%
більні дороги», «Про Національну поліцію», листа Головного управління Національної поліції у м. Києві від 28
листопада 2016 року № 6559/125/01/19%2016:

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

íè äðóãî¿ ñòàòò³ 36 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³î-

íàëüíó ïîë³ö³þ» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó áóäå

çä³éñíåíî òèì÷àñîâó çàáîðîíó ðóõó òðàíñïîðò-

íèõ çàñîá³â ç 06 ãîä. 00 õâ. 01 ãðóäíÿ 2016 ðî-

êó äî çàê³í÷åííÿ çàõîä³â íà âóë. Õðåùàòèê (íà

â³äð³çêó â³ä âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî äî áóä.

¹ 3 íà âóë. Õðåùàòèê), âóë. Ìèõàéë³âñüê³é (íà

â³äð³çêó â³ä âóë. Õðåùàòèê äå ïåðåòèíó ç âóë.

Êîñòüîëüíîþ), âóë. Àðõ³òåêòîðà Ãîðîäåöüêîãî,

Îëüãèíñüê³é òà âóë. ²íñòèòóòñüê³é (íà â³äð³çêó

â³ä àëå¿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ äî ïåðåõðåñòÿ

âóë. ²íñòèòóòñüêî¿ ç âóë. Øîâêîâè÷íîþ).

2. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ çà-

õîä³â âìåñòè çì³íè ó ðîáîòó ìàðøðóò³â íàçåì-

íîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ, øëÿõ ñë³äóâàííÿ ÿêèõ ïðîõîäèòü

âóëèöÿìè, çàçíà÷åíèìè ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà

Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåç-

ïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çì³íè ó ðî-

áîò³ ìàðøðóò³â íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñ-

ïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ó êîìóíàëüíèõ

çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ì. Êèºâà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàéäà-

êà ². Â.

Голова В. Кличко

Ключові учасники  реалізації
проектної ідеї

$ Супровід і управління проектом здійснюють апарат виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та КП
"Головний інформаційно$обчислювальний центр" відповідно до рішення
Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518 "Про затвердження
Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015$2018
роки" 
$ Виконавці проекту визначаються відповідно до вимог Закону України "Про
здійснення державних закупівель"

Коментарі Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми
"Електронна столиця" на 2015$2018 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 02.07.2015 № 654/1518 

1.5.3.  Ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè "Óïðàâë³ííÿ ìàéíîâèì êîìïëåêñîì

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

1.5.5. Ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè "Åëåêòðîííà ìåäèöèíà" 

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектора), напрямок зі
Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року, якому відповідає
проектна ідея 

Ініціатива 4 "Електронний уряд"  

Впровадження сучасних технологій міського управління  

Інтеграція інформаційних реєстрів 

Назва проектної ідеї Створення інформаційно$аналітичної системи "Управління майновим
комплексом територіальної громади міста Києва"

Одна або кілька цілей, які будуть
досягнуті внаслідок реалізації 

Підвищення ефективності та відкритості міського управління  
Збільшення надходжень до міського бюджету 

Територія, на яку матиме вплив Місто Київ 

Орієнтовна кількість населення,
на яке поширюватиметься
проектна ідея 

Передбачається, що користуватись інформаційно$аналітичною системою
"Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва"
будуть посадові особи органів влади та зацікавлені особи з числа мешканців
Києва 

Стислий опис проблеми, яка буде
вирішуватися при реалізації 

$ Низький рівень інтеграції систем міського управління 
$ Відсутність прив'язки інформації про об'єкти нерухомості майнового
комплексу територіальної громади м. Києва до даних сучасних
геоінформаційних систем  
$  загальноміського комплексу стандартів, класифікаторів, наборів метаданих
тощо

Очікувані результати $ Створення та впровадження інформаційно$аналітичної системи "Управління
майном територіальної громади міста Києва", інтегрованої з
геоінформаційною системою ArcGis та іншими інформаційними ресурсами
міста Києва 
$ Створення мобільного додатка до системи

Ключові заходи $ Створення інформаційно$аналітичної системи "Управління майном
територіальної громади міста Києва" 
$ Створення інтерфейсу зовнішнього користувача системи  
$ Інтеграція із професійною геоінформаційною системою ArcGis.  
$ Закупівля ліцензій ArcGis Desktop 
$ Закупівля серверного обладнання. Закупівля робочих місць фахівців. 
$ Навчання фахівців  
$ Інтеграція з іншими інформаційними ресурсами міста Києва  
$ Створення мобільного додатка  
$ Створення комплексної системи захисту інформації та проведення її
державної експертизи

Період здійснення 2016 $ 2018  роки

Орієнтовний обсяг фінансування,
тис. грн 

2016 2017 2018 Разом

6 500,0 1 000,0 500,0 8 000,0

Джерела фінансування бюджет міста Києва, ДФРР 

Ключові учасники  реалізації
проектної ідеї

$ Супровід і управління проектом здійснюють апарат виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та КП
"Головний інформаційно$обчислювальний центр" відповідно до рішення
Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518 "Про затвердження
Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015$2018
роки"  
$ Виконавці проекту визначаються відповідно до вимог Закону України "Про
здійснення державних закупівель" 

Коментарі Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми
"Електронна столиця" на 2015$2018 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 02.07.2015 № 654/1518 

Орієнтовна кількість населення,
на яке поширюватиметься
проектна ідея 

Передбачається, що користуватись програмно$апаратною платформою для
надання електронних послуг буде все доросле населення Києва (2,1 млн.
мешканців)

Стислий опис проблеми, яка буде
вирішуватися при реалізації 

Низький рівень забезпечення населення столиці електронними послугами,
низька якість адміністративних послуг, наявність проявів корупції 

Очікувані результати Створення програмно$апаратної платформи з відкритими інтерфейсами
обміну даними для забезпечення надання електронних послуг населенню 
м. Києва в електронному вигляді і використання при цьому Smart$сервісів для
громадян (електронна черга, статус документа на кожному етапі його
проходження, онлайн$консультації тощо)

Ключові заходи $ Розробка програмного забезпечення для надання електронних послуг 
$ Розгортання та супровід програмно$апаратної платформи  
$ Створення комплексної системи захисту інформації та проведення її
державної експертизи

Період здійснення 2016 $ 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування,
тис. грн

2016 2017 2018 Разом

3 200,0 1 100,0 600,0 4 900,0

Джерела фінансування бюджет міста Києва, ДФРР 

Ключові учасники  реалізації
проектної ідеї

$ Супровід і управління проектом здійснює апарат виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
відповідно до рішення Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518 "Про
затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"
на 2015$2018 роки"  
$ Виконавці проекту визначаються відповідно до вимог Закону України "Про
здійснення державних закупівель"

Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми
"Електронна столиця" на 2015$2018 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 02.07.2015 № 654/1518 

Коментарі Створення програмно$апаратної платформи для надання електронних послуг 

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектора), напрямок зі
Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року, якому відповідає
проектна ідея 

Ініціатива  4 "Електронний уряд"   

Впровадження сучасних технологій міського управління. 

Система обслуговування громадян і бізнесу 

Назва проектної ідеї Створення програмно$апаратної платформи для надання електронних послуг

Одна або кілька цілей, які будуть
досягнуті внаслідок реалізації 

Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та підвищення
конкурентоспроможності підприємств міста  
Підвищення ефективності та відкритості міського управління

Територія, на яку матиме вплив Місто Київ 

1.5.4. Ñòâîðåííÿ ïðîãðàìíî-àïàðàòíî¿ ïëàòôîðìè äëÿ íàäàííÿ åëåêòðîííèõ ïîñëóã 

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектора), напрямок зі
Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 4 "Електронний уряд"  
Впровадження сучасних технологій міського управління  
Система обслуговування громадян і бізнесу

Назва проектної ідеї Створення інформаційно$аналітичної системи "Електронна медицина"

Одна або кілька цілей, які будуть
досягнуті внаслідок реалізації

Підвищення рівня і якості життя громадян міста Києва

Територія, на яку матиме вплив Місто Київ

Орієнтовна кількість населення,
на яке поширюватиметься
проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис проблеми, яка буде
вирішуватися при реалізації

Низький рівень використання інформаційно$комунікаційних технологій у
сфері медичного обслуговування населення міста Києва

Очікувані результати Інформаційно$аналітична система "Електронна медицина" із реалізацією
функціонування підсистем:  
$ електронного рецепта,  
$ електронної медичної картки,  
$ електронної реєстрації,  
$ організації електронного обігу медичної та статистичної інформації тощо
Створений мобільний додаток

Ключові заходи $ Створення інформаційно$аналітичної системи (ІАС) "Електронна медицина"  
$Супроводження та технологічне обслуговування ІАС  
$Будівництво телекомунікаційної мережі  
$ Закупівля технічних засобів 
$ Створення мобільного додатка  
$ Створення комплексної системи захисту інформації та проведення її
державної експертизи

Період здійснення 2016 $ 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування,
тис. грн

2016 2017 2018 Разом

10 000,0 5 000,0 3 000,0 18 000,0

Джерела фінансування бюджет м. Києва, ДФРР

Ключові учасники  реалізації
проектної ідеї

$ Супровід і управління проектом здійснюють апарат виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та КП
"Головний інформаційно$обчислювальний центр" відповідно до рішення
Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518 "Про затвердження
Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015$2018
роки" 
$ Виконавці проекту визначаються відповідно до вимог Закону України "Про
здійснення державних закупівель"

Коментарі Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми
"Електронна столиця" на 2015$2018 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 02.07.2015 № 654/1518

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

Ïðîäîâæåííÿ â íàñòóïíîìó íîìåð³
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ

1. ²íâåñòîð (çàìîâíèê): Ô³ë³ÿ ÓÌÃ «ÊÈ¯ÂÒÐÀÍÑÃÀÇ» ÏÀÒ «ÓÊÐÒÐÀÍÑÃÀÇ» .

Ïîøòîâà ³ åëåêòðîííà àäðåñà: 03065,Óêðà¿íà, ì. Êè¿â, ïð.-ò. Êîìàðîâà,44 E-mail: k-office@utg.ua

2. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ìàéäàí÷èê³â (òðàñ) áóä³âíèöòâà (âàð³àíòè): ì. Êè¿â, âóë. Ïðîìèñëîâà.

3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ (îá'ºêòà): 

ðåêîíñòðóêö³ÿ ãàçîðîçïîä³ëüíî¿ ñòàíö³¿ â ì. Êè¿â;

ÃÐÑ íàëåæèòü äî îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó.Òðàíñïîðòíèé âïëèâ â³äñóòí³é.

(îð³ºíòîâíî çà îá'ºêòàìè-àíàëîãàìè, íàëåæí³ñòü äî îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó,
íàÿâí³ñòü òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó)

Òåõí³÷í³ òà òåõíîëîã³÷í³ äàí³:

- Àâòîìàòè÷íà ÃÐÑ ç òèñêîì ãàçó íà âõîä³ Ðâõ=2.5-5,5, íà âèõîä³ Ðâèõ=1,2 ÌÏà, ç ìàêñèìàëüíîþ ïðîäóêòèâí³ñòþ
Qìàõ=300000 íì3/ãîä.

âèäè òà îáñÿãè ïðîäóêö³¿, ùî âèðîáëÿòüñÿ, òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ 

4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: Ðåêîíñòðóêö³ÿ äîçâîëèòü ï³äâèùèòè íàä³éí³ñòü
òà áåçïå÷í³ñòü åêñïëóàòàö³¿ ÃÐÑ.

5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿:

çåìåëüíèõ                                                                 Íå ïîòð³áí³                                                                                     

(ïëîùà çåìåëü, ùî âèëó÷àþòüñÿ â òèì÷àñîâå ³ ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ, âèä êîðèñòóâàííÿ) 

ñèðîâèííèõ                                                               Íå ïîòð³áí³                                                                                     

(âèäè, îáñÿãè, ì³ñöå ðîçðîáêè ³ âèäîáóòêó, äæåðåëà îäåðæàííÿ) 

åíåðãåòè÷íèõ (ïàëèâî, Ïàëüíå äëÿ çàïðàâêè àâòîòðàíñïîðòó ³ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè.

åëåêòðîåíåðã³ÿ, òåïëî) Åëåêòðè÷íà åíåðã³ÿ â³ä ³ñíóþ÷èõ ìåðåæ.

(âèäè, îáñÿãè, äæåðåëà)

âîäíèõ Ò³ëüêè ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ – âîäà íà ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ ïîòðåáè â ê³ëüêîñò³, ùî 

 âèçíà÷àºòüñÿ ïðîåêòîì îðãàí³çàö³¿ áóä³âíèöòâà                                                                       

(îáñÿãè, íåîáõ³äíà ÿê³ñòü äæåðåëà âîäîçàáåçïå÷åííÿ) 

òðóäîâèõ Ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ – ê³ëüê³ñòü ïðàöþþ÷èõ âèçíà÷àºòüñÿ ïðîåêòîì îðãàí³çàö³¿ 

 áóä³âíèöòâà. Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ – ³ñíóþ÷èé ïåðñîíàë ÃÐÑ.

6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿) – Àâòîòðàíñïîðòîì.

7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà âàð³àíòàìè –Â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ íàñåëåíèõ ì³ñöü
ðàçîâ³ êîíöåíòðàö³¿ øê³äëèâèõ äîì³øîê íå ïîâèíí³ ïåðåâèùóâàòè.

- ìåòàí – 50ìã/ì3;

- Ä³îêñèí àçîòó – 0,2 ìã/ì3;

- îêñèä âóãëåöþ – 5,0 ìã/ì3.

Çâóêîâèé òèñê íà ìåæ³ æèòëîâî¿ çàáóäîâè íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 55 äÁÀ âäåíü òà 45 äÁÀ âíî÷³.

8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà âàð³àíòàìè – Íå ïîòð³áí³.

9.Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿) íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå:

10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ, ÷è áåçïå÷íîãî
çàõîðîíåíèÿ: Ò³ëüêè ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ – â³äõîäè óòèë³çóþòüñÿ, çíåøêîäæóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

11. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ: ó ïîâíîìó îáñÿç³.

12. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³: Îçíàéîìëåííÿ ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ç çàÿâàìè ïðî íàì³ðè òà åêîëîã³÷í³
íàñë³äêè ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ çà àäðåñàìè:

-Çàìîâíèê: ÓÌÃ «ÊÈ¯ÂÒÐÀÍÑÃÀÇ» ÏÀÒ «ÓÊÐÒÐÀÍÑÃÀÇ», ïð-ò. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, 44, ì. Êè¿â. 03065,
òåë. 90440239-77-02, e-mail k-office@utg.ua;

-Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Âóë..Õðåùàòèê, 36, ì.Êè¿â, 01044, òåë. (044)205-73-37, e-mail: zvernen@kma.gov.ua. Ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó ³ ÎÂÍÑ
ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ÓÌÃ «ÊÈ¯ÂÒÐÀÍÑÃÀÇ» ÏÀÒ «ÓÊÐÒÐÀÍÑÃAÇ» ó ðîáî÷³ äí³ ïí.-ïò. Ç 10.00 äî 16.00 çà àäðåñîþ:
ì.Êè¿â, ïð-ò. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, 44.

²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ HAH Óêðà¿íè 
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ HAH Óêðà¿íè (01024, ì Êè¿â,âóë. Áîãîìîëüöÿ,4)
1) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòà ¹ 217 íà 2-îìó ïîâåðñ³ àäì³íêîðïóñó (ë³òåðà «À»); 

Ïëîùà îðåíäè: 9,8 êâ.ì;

Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó;

Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.07.2016 ð.–87 137,00 ãðí 

Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â

2) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòè ¹ 17-à ç õîëîì òà ¹ 18 íà 2-îìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó (ë³òåðà «Ã»)

Ïëîùà îðåíäè: 56,2 êâ.ì;

Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïðîâàäÿòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ïðàâà;

Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.07.2016 ð.–486 308,00 ãðí 

Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â;

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðå-
ñîþ: 01601,ì Êè¿â,âóë.Áîãîìîëüöÿ,4,ê³ìí.¹ 125 Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïî òåë.: 256-25-58; 256-24-09.Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ
³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè, áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ìóçèêè ³ìåí³ P.M. Ãë³ºðà, III ð³âåíü àêðåäèòàö³¿, ì.Êè¿â, 01032,
âóë. Ë.Òîëñòîãî, 31, òåë. 288-32-62, îãîëîøóº êîíêóðñíèé â³äá³ð ïðè çàì³ùåíí³ âàêà-
íòíèõ ïîñàä íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â.Âàêàíòí³ ïîñàäè,íà ÿê³ îãîëîøóºòü-
ñÿ êîíêóðñ:

1. Ïðîôåñîð êàôåäðè àêàäåì³÷íîãî, äæàçîâîãî ³ åñòðàäíîãî ñï³âó– 1 îä.;
2. Âèêëàäà÷ êàôåäðè àêàäåì³÷íîãî, äæàçîâîãî ³ åñòðàäíîãî ñï³âó– 1.
Òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâ òà äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ îäèí ì³ñÿöü â³ä äíÿ

îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ.
Çàÿâè ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ ïðåòåíäåíòàìè äî â³ää³ëó êàäð³â òà îð-

ãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ìóçèêè ³ìåí³ P.M. Ãë³ºðà.

Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîííèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïîâ³äîìëÿº â³äïîâ³äà÷à Äàíèë³øèíà
Àðòóðà Ñòàí³ñëàâîâè÷à ïðî òå, ùî ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Äàíèë³øèíî¿ Â³êòîð³¿
Ìèõàéë³âíè äî Äàíèë³øèíà Àðòóðà Ñòàí³ñëàâîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â â³äáóäåòüñÿ î 11
ãîä. 30 õâ. 24 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿
îáëàñò³, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìåëüíè÷åíêà, 1.

Ó âèïàäêó Âàøî¿ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà çà Âàøî¿ â³äñóòíîñò³ íà
ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó ñïðàâ³ äîêàç³â.

Ñóääÿ À.ß. Âîë÷êî

06.12.2016 î 15 ãîä. 30 õâ. ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà
(ì. Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 36) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå

çàñ³äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/16798/16 (ñóääÿ: Ôåäîð÷óê À.Á.) çà ïîçîâîì ô³çè÷-

íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ Óçåð÷óêà Îëåêñ³ÿ Àíäð³éîâè÷à äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ñêàñóâàííÿ

ïóíêòó 1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2016 ¹ 19/1023 «Ïðî îáìåæåííÿ ðåàë³çàö³¿

àëêîãîëüíèõ, ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà ïèâà ó ñòàö³îíàðíèõ îá'ºêòàõ òîðã³âë³ â ì. Êèºâ³».

06.12.2016 î 10 ãîä. 40 õâ. ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà 
(ì. Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 37) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå

çàñ³äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/16071/16 (ñóääÿ: Êà÷óð À.².) çà ïîçîâîì Äóøàðà

Îëåêñ³ÿ Áîãäàíîâè÷à äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðî âèçíàííÿ íå÷èííèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2016 ¹ 19/1023 «Ïðî îáìåæåííÿ ðåàë³çàö³¿ àëêîãîëüíèõ, ñëà-

áîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà ïèâà ó ñòàö³îíàðíèõ îá'ºêòàõ òîðã³âë³ â ì. Êèºâ³».

Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà
ð³øåííÿ â³ä 11.02.2016 ðîêó ¹ 5 çàêðèòè ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 116-02/07.15 ó
çâ'ÿçêó ³ç íå äîâåäåííÿì â÷èíåííÿ TOB «Ãëîáàë Â³æí» (37201307) çàêîíîäàâñòâà
ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿.Ç äåòàëüíèì òåêñòîì ð³øåííÿ TOB «Ãëîáàë Â³æí»
ìîæå îçíàéîìèòèñü áåçïîñåðåäíüî çâåðíóâøèñü äî Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðâ³ää³ëåí-
íÿ ÀÌÊÓ.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

¹ Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäà Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à)
äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé

ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí
(áåç ÏÄÂ)

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

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – àâòîòðàíñïîðòíå ÊÏ ¹ 273901 (òåë. 257-50-12)

1 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 67,90 êâ.ì
çà àäðåñîþ: âóë. Îõòèðñüêà, 8 ê. 1 (1 ïîâåðõ)

îô³ñ 6 375,00 12 750,00 ð/ð 2600945322100 
ÀÒ «Óêðñèááàíê» 
ÌÔÎ: 351005 
ªÄÐÏÎÓ: 05433011

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» (òåë. 279-20-31)

2 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 100,00
êâ. ì çà àäðåñîþ: Áîðèñï³ëüñüêà, 15 ê. 6 (1 ïîâåðõ)

ñêëàä 2 936,67 5 873,34 ð/ð: 26002300236809 
ÒÂÁÂ ¹ 10026/0104 
ô³ë³ÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî
ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ
«Îùàäáàíê» 
ÌÔÎ: 322669 
ªÄÐÏÎÓ: 23390156

3 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 119,80
êâ. ì çà àäðåñîþ: Áîðèñï³ëüñüêà, 15 (1 ïîâåðõ)

ñêëàä 3 518,34 7 036,68

4 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 136,50
êâ. ì çà àäðåñîþ: Óñåíêà Ïàâëà, 7/9 ê. 2 (1 ïîâåðõ)

ñêëàä 3 254,67 6 509,34

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» (òåë. 234-23-24)

5 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 79,45 êâ. ì
çà àäðåñîþ: Îáîëîíñüêà, 21 ë³ò. À (1-4 ïîâåðõè)

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà
çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó òà ñîö³àëüíó
äîïîìîãó, à òàêîæ ðåàá³ë³òàö³þ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ,
ÀÁÎ îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ìóçè÷íèõ
òðåí³íã³â, ÀÁÎ äëÿ íàäàííÿ áåçêîøòîâíî¿ ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, à òàêîæ ðå-
àá³ë³òàö³¿ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ,ÀÁÎ ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ áà-
çóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ ãóìàí³òàðíîãî
ñï³âðîá³òíèöòâà òà äîïîìîãè âíóòð³øíüî ïå-
ðåì³ùåíèì îñîáàì òà ëþäÿì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè
âíàñë³äîê êîíôë³êòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè

5 037,96 10 075,92 ð/ð 2600230946101 
ó öåíòðàëüíîìó â³ää³ëåíí³ 
ì. Êèºâà ÏÀÒ «Áàíê êðåäèò
Äí³ïðî» 
ÌÔÎ: 305749 
ªÄÐÏÎÓ: 03366500

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè:

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü:

êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò Íå âïëèâàº

ïîâ³òðÿíå Ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ – âèêèäè â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â
â àòìîñôåðó â³ä àâòîòðàíñïîðòó ³ áóä³âåëüíî¿
òåõí³êè, øóì â³ä òåõí³êè. Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ –
âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðó òà øóì
â³ä òåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ.

âîäíå Ò³ëüêè ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ – âîäîñïîæèâàííÿ,
â³äâåäåííÿ ñò³÷íèõ âîä.

ãðóíò Ò³ëüêè ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ – ïîðóøåííÿ ãðóíòîâî-
ðîñëíííîãî øàðó âíàñë³äîê âèêîíàííÿ çåìåëüíèõ
ðîá³ò.

ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò,
çàïîâ³äí³ îá'ºêòè

Íå âïëèâàº. Ïàì'ÿòíèêè àðõ³òåêòóðè òà çàïîâ³äí³
ì³ñöÿ â³äñóòí³.

íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå
ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ) Ïîçèòèâíèé.

íàâêîëèøíº òåõíîãåííå
ñåðåäîâèùå

Ñóòòºâ³ âïëèâè íå î÷³êóþòüñÿ.

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè –2 ðîêè 364 äí³.
(óðàç³ ñòðîêóîðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöüêîíêóðñóäîäàòêîâî ïîâè-

íåí ïîäàòè äîêóìåíòè,ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðóîðåíäè çã³äíî
ç ïåðåë³êîì,âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
-îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
-äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíóâàðò³ñòüóðîçì³ðàõòà

ïîðÿäêó,âèçíà÷åíèõ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
-â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñóâèòðàòíà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà

îðåíäè.Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàòíà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì,
í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà,âèçíà÷åí³ Ôîí-
äîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

-ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
-â³äøêîäóâàííÿ âèòðàòï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà,à ñàìå:
-ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêòîðåíäè;
-àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêòîðåíäè;
-åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
-â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò

íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿,âàðòîñò³ ïîñëóãïî ðåìîíòó³ òåõí³÷íîìóîáñëóãîâóâàí-
íþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõìåðåæ,ðåìîíòóáóä³âë³,óò.÷.: ïîêð³âë³,
ôàñàäó,âèâîçóñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

-óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõòà ïðîòèïîæåæíèõíîðì,äîò-
ðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

-ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõóìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíóîá'ºêòà îðåíäè;
-óïîâíîìóîáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ óäîãîâîð³ îðåíäè.
Äëÿ ó÷àñò³ óêîíêóðñ ïðåòåíäåíòïîäàº:
1.Ëèñò-çàÿâóïðî ó÷àñòüóêîíêóðñ³
2.Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòüóêîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòüóêîíêóðñ³,ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:

-äîêóìåíòè,ùî ïîñâ³ä÷óþòüïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
-êîï³¿ óñòàíîâ÷èõäîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
-áàçîâèé âèòÿãç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðóþðèäè÷íèõòà ô³çè÷íèõîñ³á-ï³äïðèºìö³â,

ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòüóêîíêóðñ³,ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
-êîï³þ äîêóìåíòà,ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó,òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíóäîâ³ðåí³ñòüíà ïðåäñ-

òàâíèêà;
-çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó–áàçîâèé âèòÿãç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðóþðè-

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

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

3.Äîêóìåíò,ùî çàñâ³ä÷óþòüñïëàòóàâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4.Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó(êð³ì ðîçì³ðóîðåíäíî¿ ïëà-

òè,ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíüïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5.²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêóç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòüóêîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðå-

òåíäåíòà íà ó÷àñòüóêîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ â äåíüïðîâåäåííÿ êîí-

êóðñóóçàïå÷àòàíîìóêîíâåðò³.
Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 22.12.2016 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Õðåùàòèê,10,êàá.522 îá

14.30.Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòà-
íîìóêîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðòìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåí-
òà íà ó÷àñòüóêîíêóðñ³,óðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³),³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñóòà îá'ºêòà
îðåíäè (àäðåñà,ïëîùà,áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ óêîíêóðñ³ –16.12.2016 (êàá.510).Îòðè-
ìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001,ì.Êè¿â,âóë.Õðåùàòèê,10,Äåïàðòà-
ìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524,òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77,202-61-76.
×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò.ç 9.00 äî 18.00; â ïò.–ç 9.00 äî 16.45.

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,0 êâ. ì –÷àñòèíà íåæèò-
ëîâîãî ïðèì³ùåííÿ,ùî ðîçòàøîâàíî íà ïåðøîìó
ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ¹ 15,íà âóë.Îìå-
ëÿíîâè÷à –Ïàâëåíêà (êîëèøíÿ âóë.Ñóâîðîâà),äëÿ
ðîçì³ùåííÿ: 1 êâ.ì –òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðî-
äàæó ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ òà êàíöòîâàð³â; 2,0
êâ.ì –êñåðîêîï³þâàëüíî¿ òåõí³êè äëÿ íàäàííÿ íà-
ñåëåííþ ïîñëóã ³ç êñåðîêîï³þâàííÿ äîêóìåíò³â

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 10.00 ãîä 23 ãðóäíÿ 2016
ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåí-
êà, 15, çàë çàñ³äàíü íà 3 ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè
îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 2 äî
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015
¹ 415/1280.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010,
ì. Êè¿â, âóë. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà, 15 ê³ì. 210
(ïí.–÷ò. ç 9.00 äî 18.00,ïò. ç 9.00 äî 16.45.Îá³äíÿ
ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ äî 18.00 19 ãðóäíÿ 2016 ðîêó.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè: –620,56 ãðí
áåç ÏÄÂ.

Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè –1241,12 ãðí

áåç ÏÄÂ ; 
Ðåêâ³çèòè äëÿ âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè:
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëà-

òà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

îäåðæóâà÷: Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ð/ð 31553201377680 
â ÃÓÄÊÑÓ â ì³ñò³ Êèºâ³, ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 37401206

Óìîâè êîíêóðñó:

-îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðî-
ïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿;

-ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè,ÿêèé ðîçðà-
õîâàíèé çà ñòàâêîþ çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðà-
õóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,àëå íå íèæ÷îþ í³æ îïóáë³êî-
âàíà â îãîëîøåíí³ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â
îðåíäó;

- êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè îðåíäàð ñïëà÷óº:

- ïîäàòêè òà çáîðè ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèç-
íà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñî-
óòðèìóâà÷à) çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-
êîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

- êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷àñòêó âèòðàò íà óòðè-
ìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿,ïðîïîðö³éíî îðåí-
äîâàí³é ïëîù³,íà ðåìîíòïîêð³âë³,ôàñàäó,âèâ³ç ñì³òòÿ
òîùî,ïîñëóã ïî òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæå-
íåðíîãî îáëàäíàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìå-
ðåæ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó,óêëàäåíîãî ì³æ îðåí-
äàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì–áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;

-åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà–áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷à â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíî-
ãî ì³æ îðåíäàðåì ò³ ï³äïðèºìñòâîì–áàëàíñîóò-
ðèìóâà÷åì;

-ïîñëóãè ñòðàõîâèêà (ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ óê-
ëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè îðåíäàð çîáîâ'ÿçàíèé
çàñòðàõóâàòè îá'ºêò îðåíäè íà êîðèñòü
ï³äïðèºìñòâà–áàëàíñîóòðèìóâà÷à, ïîñò³éíî ïî-
íîâëþâàòè äîãîâ³ð ñòðàõóâàííÿ òàêèì ÷èíîì,ùîá
óâåñü ñòðîê îá'ºêò áóâ çàñòðàõîâàíèé);

- îðåíäíà ïëàòà çà êîæíèé íàñòóïíèé ì³ñÿöü
âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì êîðèãóâàííÿ îðåíäíî¿ ïëà-
òè çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ çà ïî-
òî÷íèé ì³ñÿöü (ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî çàêîíî-
äàâñòâîì);

-êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà

çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó (ïåðåäóº óêëà-
äàííþ äîãîâîðó îðåíäè);

-êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà
îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó
íà îá'ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãà-
çåò³ «Õðåùàòèê» (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó
îðåíäè);

-âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèç-
íà÷åííÿì;

- äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà
îðåíäè;

- çàáåçïå÷åííÿ îðåíäàðåì çîáîâ'ÿçàííÿ ïî
ñïëàò³ îðåíäíî¿ ïëàòè ó âèãëÿä³ àâàíñîâî¿ îðåíä-
íî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ íå ìåíø í³æ îðåíäíà ïëàòà çà
äâà ì³ñÿö³ (ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ
äí³â ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó);

- óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-
åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàí-
íÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³; 

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

âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü,çàç-
íà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

- ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó
êîíêóðñ³ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðà-
õóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè;

- ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó
êîíêóðñ³ ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðå-
ìîæöÿìè ï³äïðèºìñòâîì–áàëàíñîóòðèìóâà÷åì
ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ
ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ;

- àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ ïå-
ðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ÿêèì
ïðîïîíóâàëîñü ï³äïèñàòè äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³
íå ï³äïèñàííÿ íèìè äîãîâîðó îðåíäè.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua.

- íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü öîêîëüíîãî ïîâåðõó, çà-

ãàëüíîþ ïëîùåþ 82,4 êâ. ì, ðîçòàøîâàíèõ â áóäèíêó

¹ 28/25, íà âóë. ². Êóäð³ äëÿ ðîçì³ùåííÿ:

- ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó;

- ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³,ùî íå âèêîðèñ-

òîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-

íîñò³;

- ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå

îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 10.00 ãîä 23 ãðóäíÿ 2016
ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ:

ì.Êè¿â,âóë.Îìåëÿíîâè÷à –Ïàâëåíêà (êîëèøí³ âóë.Ñó-

âîðîâà), 15, çàë çàñ³äàíü íà 3 ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðì-

ëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 2 äî ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010,ì.Êè¿â,

âóë.Îìåëÿíîâè÷à –Ïàâëåíêà,15 ê³ì.210 (ïí.-÷ò.ç 9.00 äî

18.00,ïò.ç 9.00 äî 16.45.Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿

äî 18.00 ãîä 19 ãðóäíÿ 2016 ðîêó.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè: – 6400,00 ãðí

áåç ÏÄÂ.

Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè – 12800,00 ãðí

áåç ÏÄÂ ; 

Îäåðæóâà÷:

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéî-

íó ì.Êèºâà»,ð/ð 26001192399100 Ïóáë³÷íå àêö³îíåð-

íå òîâàðèñòâî «ÓêðÑèááàíê», ÌÔÎ: 351005 ªÄÐÏÎÓ:

35692211.

Óìîâè êîíêóðñó:

- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïî-

çèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿; 

- êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè îðåíäàð ñïëà÷óº:

-ïîäàòêè òà çáîðè ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó,âèçíà÷å-

íîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè,äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿

ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó

ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óê-

ðà¿íè,ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ îðåíäàðåì ðàçîì ç îðåíäíîþ

ïëàòîþ;

- êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðè-

ìóâà÷à) çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,íà ÿê³é

ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

- êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷àñòêó âèòðàò íà óòðèìàííÿ

ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ïðîïîðö³éíî îðåíäîâàí³é

ïëîù³, íà ðåìîíò ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâ³ç ñì³òòÿ òîùî,

ïîñëóã ïî òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî

îáëàäíàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ â³äïîâ³äíî

äî äîãîâîðó,óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì

– áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà–áàëàíñî-

óòðèìóâà÷à â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ

îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì–áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;

- ïîñëóãè ñòðàõîâèêà (ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ óêëà-

äàííÿ äîãîâîðó îðåíäè îðåíäàð çîáîâ'ÿçàíèé çàñòðà-

õóâàòè îá'ºêò îðåíäè íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà–áàëàí-

ñîóòðèìóâà÷à, ïîñò³éíî ïîíîâëþâàòè äîãîâ³ð ñòðàõó-

âàííÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá óâåñü ñòðîê îá'ºêò áóâ çàñò-

ðàõîâàíèé);

- îðåíäíà ïëàòà çà êîæíèé íàñòóïíèé ì³ñÿöü âèç-

íà÷àºòüñÿ øëÿõîì êîðèãóâàííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïî-

ïåðåäí³é ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ çà ïîòî÷íèé ì³ñÿöü;

- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà

çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó (ïåðåäóº óêëàäàííþ äî-

ãîâîðó îðåíäè);

- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà

îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà

îá'ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³ «Õðå-

ùàòèê» (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);

- âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèç-

íà÷åííÿì;

-äîòðèìàííÿ âèìîãùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà îðåíäè;

- çàáåçïå÷åííÿ îðåíäàðåì çîáîâ'ÿçàííÿ ïî ñïëàò³

îðåíäíî¿ ïëàòè ó âèãëÿä³ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó

ðîçì³ð³ íå ìåíø í³æ îðåíäíà ïëàòà çà äâà ì³ñÿö³ (ñïëà-
÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ï³äïè-
ñàííÿ äîãîâîðó);

- óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêî-

ëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì,äîòðèìàííÿ ïðàâèë

îõîðîíè ïðàö³;

-ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõóìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íî-

ãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè; 

-âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, çàç-

íà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

- ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîí-

êóðñ³ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê

îðåíäíî¿ ïëàòè;

- ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîí-

êóðñ³ ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿ-

ìè ï³äïðèºìñòâîì–áàëàíñîóòðèìóâà÷åì ïðîòÿãîì 

òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ

îðåíäîäàâöÿ;

- àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ ïåðå-

ìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ÿêèì ïðîïî-

íóâàëîñü ï³äïèñàòè äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³ íå ï³äïè-

ñàííÿ íèìè äîãîâîðó îðåíäè.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua
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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
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ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Äåïàðòàìåíòó ì³ñü-
êîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ÊÌÄÀ çà-
êëèêàº âîä³¿â áóòè óâàæíèìè òà îáåðåæíèìè íà àâòîøëÿõàõ ñòîëè-
ö³, à òàêîæ äîòðèìóâàòèñÿ íàñòóïíèõ ðåêîìåíäàö³é:

- çà ìîæëèâîñò³, êîðèñòóéòåñÿ ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì;
- ïåðåä âè¿çäîì óâàæíî ïåðåâ³ðòå àâòî íà ñïðàâí³ñòü (ãóìó, ãàëü-

ìà);
- äîòðèìóéòåñü áåçïå÷íî¿ äèñòàíö³¿ òà øâèäêîñò³ ðóõó;
- íå çàáóâàéòå óâ³ìêíóòè ãàáàðèòí³ âîãí³ ÷è ïðîòèòóìàíí³ ë³õ-

òàð³;
- ç îñîáëèâîþ îáåðåæí³ñòþ ðóõàéòåñü ìîñòàìè, åñòàêàäàìè;
- íàìàãàéòåñü óíèêàòè ðèçèêîâàíèõ ìàíåâð³â;
- óòðèìàéòåñü â³ä ïîäîðîæåé íà äàëåê³ â³äñòàí³.
Ï³øîõîäàì ðåêîìåíäóºòüñÿ ðóõàòèñü íà òðîòóàðàõ ³ç îáåðåæí³ñ-

òþ, ïåðåõîäèòè äîðîãó ëèøå â óñòàíîâëåíèõ äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ, áó-
òè îáåðåæíèìè òà îáà÷ëèâèìè �

Ó Êèºâ³ âèêðèòî çëî÷èííó ñõåìó

ÌÈÍÓËÎÃÎ òèæíÿ ïðàö³âíèêà-
ìè Äåïàðòàìåíòó çàõèñòó åêî-
íîì³êè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ âè-
êðèòî çëî÷èííó ñõåìó, çà ÿêîþ
óïðîäîâæ ê³ëüêîõ ðîê³â áóëî ïðè-
âëàñíåíî ïîíàä 15 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü áþäæåòíèõ êîøò³â.

Äî ãðóïè ìàõ³íàòîð³â âõîäè-
ëè ÷îòèðè ïîñàäîâöÿ ÊÌÄÀ òà
äâîº êåð³âíèê³â êîìåðö³éíèõ
ñòðóêòóð. Îðãàí³çóâàëè íåçàêîí-
íó ñõåìó ïðèâëàñíåííÿ êåð³âíè-
êè îáîõ ñòðóêòóð. Çîêðåìà ïîñà-
äîâö³ ç ìåð³¿ ñèñòåìàòè÷íî óêëà-
äàëè ç âêàçàíèìè ï³äïðèºìñòâà-
ìè óãîäè ïðî ïîñòàâêó äèçåëü-
íîãî ïàëüíîãî äëÿ îïàëåííÿ ñâî-
¿õ ïðèì³ùåíü. Ó äîãîâîðàõ çà-
çäàëåã³äü çàâèùóâàëè îáñÿãè, õî-
÷à ôàêòè÷íî îòðèìóâàëè íåîá-
õ³äíó äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ óñòà-

íîâè ê³ëüê³ñòü. Ñïëà÷åí³ çà íàä-
ëèøêè êîøòè ðîçïîä³ëÿëèñÿ ì³æ
÷ëåíàìè ãðóïè. Óïðîäîâæ 2013-
2016 ðîê³â çà âêàçàíîþ ñõåìîþ
çëî÷èíö³ ïðèâëàñíèëè ïîíàä 15
ìëí ãðí. Ëåãàë³çóâàëè êîøòè øëÿ-
õîì ïðèäáàííÿ êâàðòèð ó Êèºâ³.

Îïåðàòèâíèêè óïðàâë³ííÿ –
çàõèñòó åêîíîì³êè (ÓÇÅ) â ì. Êèº-
â³ âñòàíîâèëè, ùî êåð³âíèê ñòðóê-
òóðíîãî ï³äðîçä³ëó ÊÌÄÀ ïðè-
äáàâ 28 êâàðòèð ó ñòîëèö³.

«ßêùî ÷èíîâíèêà çëîâèëè «íà
ãàðÿ÷îìó» — öå áåçóìîâíà çàñëó-
ãà ïðàâîîõîðîíö³â ³ ìè âäÿ÷í³ çà
îïåðàòèâíó ðîáîòó. Öå îçíà÷àº,
ùî íàøà ñï³âïðàöÿ ç íèìè ó ñôå-
ð³ áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ äàº ðå-
çóëüòàòè»,— çàÿâèâ êåð³âíèê àïà-
ðàòó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäà-
ðåíêî �

Ó ì³ñò³ ñïðèÿòèìóòü
âèâ÷åííþ àíãë³éñüêî¿ ä³òüìè òà ìîëîääþ

Ó ÑÒÎËÈÖ² ñòâîðåíî ðîáî÷ó ãðó-
ïó ç ïèòàíü ðîçðîáëåííÿ òà ðåàë³-
çàö³¿ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà àê-
òèâ³çàö³þ âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿
ìîâè ä³òüìè òà ìîëîääþ ì³ñòà Êè-
ºâà. ¯¿ î÷îëèâ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ. Â³ä-
ïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî.

Ìåòîþ ðîáî÷î¿ ãðóïè º ñòâî-
ðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ òà ìîæëè-
âîñòåé äëÿ âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿
ìîâè ÿê ìîâè ì³æíàðîäíîãî ñï³ë-
êóâàííÿ. Òàêîæ íîâîñòâîðåíà
ñòðóêòóðà ðîçãëÿäàòèìå ïèòàí-
íÿ òà ïîäàâàòèìå ïðîïîçèö³¿ ùî-
äî ðîçðîáëåííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ çà-
õîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà àêòèâ³çà-
ö³þ âèâ÷åííÿ ³íîçåìíî¿ ä³òüìè
òà ìîëîääþ, ãîòóâàòèìå ïðîïîçè-
ö³¿ äëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í
äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Îñ-
â³òà Êèºâà. 2016-2018 ðîêè», îïðà-

öüîâóâàòèìå ïèòàííÿ ùîäî çà-
áåçïå÷åííÿ äîñòóïíîñò³ âèâ÷åí-
íÿ ìîâè òîùî.

Îðãàí³çàö³éíå, ³íôîðìàö³éíå,

ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå-
÷åííÿ ðîáîòè ãðóïè çä³éñíþâà-
òèìå Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè,
ìîëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ �

ÍÀ ÇÈÌÎÂÈÉ ïåð³îä, ç 1 ãðóäíÿ
2016 ðîêó äî 1 êâ³òíÿ 2017 ðîêó,
ó ñòîëèö³ îðãàí³çóþòü ñîö³àëüíå
ïàòðóëþâàííÿ. Îêð³ì òîãî, íà çà-
çíà÷åíèé ïåð³îä ä³ÿòèìå ì³ñü-
êèé îïåðàòèâíèé øòàá äîïîìî-
ãè áåçäîìíèì îñîáàì òà êîîðäè-
íàö³¿ ñîö³àëüíîãî ïàòðóëþâàííÿ
ó õîëîäíó ïîðó ðîêó. Êåð³âíèêîì
øòàáó ïðèçíà÷åíî çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèêîëó Ïîâîðîç-
íèêà.

Ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ñòîëèö³
òà Äåïàðòàìåíò ñîöïîë³òèêè ñòâî-
ðÿòü íà áàç³ ðàéîííèõ óñòàíîâ

ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
òà òåðèòîð³àëüíèõ öåíòð³â îáñëó-
ãîâóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â áàíêè îäÿ-
ãó òà âçóòòÿ äëÿ áåçäîìíèõ îñ³á.
Òàêîæ áóäå íàïîâíåíèé áàíê îäÿ-
ãó ó Áóäèíêó ñîö³àëüíîãî ï³êëó-
âàííÿ. Îêð³ì òîãî, çã³äíî ç ðîç-
ïîðÿäæåííÿì, íà éîãî áàç³ ñòâî-
ðÿòü òðè âè¿çí³ áðèãàäè ñîöïàò-
ðóëþâàííÿ íà çàçíà÷åíèé ïåð³-

îä. Çà íåñïðèÿòëèâèõ ïîãîäíèõ
óìîâ Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè çá³ëüøèòü äî 30 â³äñîòê³â
ê³ëüê³ñòü ë³æêî-ì³ñöü ó Áóäèíêó
ñîö³àëüíîãî ï³êëóâàííÿ (âóë. Ñóç-
äàëüñüêà, 4/6), Êè¿âñüêîìó öåí-
òð³ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ïðåñòà-
ð³ëèõ, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á, ÿê³
íå ìàþòü ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðî-
æèâàííÿ (ñ. ßñíîãîðîäêà) �

Âçèìêó ïðàöþâàòèìå îïåðàòèâíèé
øòàá äîïîìîãè áåçäîìíèì

Ðàä³îïðîåêò «Âãîëîñ» íàâ÷èòü óïåâíåíî ãîâîðèòè 
ð³äíîþ ìîâîþ

ÍÀ ÐÀÄ²Î «Êè¿â 98 ÔÌ» ñòàðòó-
âàâ ïðîåêò «Âãîëîñ», ÿêèé íàâ÷àº
âïåâíåíî ãîâîðèòè óêðà¿íñüêîþ
ìîâîþ.

Àâòîðè ïðîåêòó — ðàä³îâåäó-
÷à Ñâ³òëàíà Âàñèëåíêî òà â³äîìèé
ïîë³òèê, äîíüêà ªãîðà Ãàéäàðà é
îíóêà ïèñüìåííèêà Àðêàä³ÿ Ãàé-
äàðà Ìàð³ÿ Ãàéäàð.

Âîíè âïåâíåí³, ùî ãîâîðèòè
óêðà¿íñüêîþ ïðîñòî. Àëå öå ïî-
òðåáóº ïîñò³éíî¿ ïðàêòèêè. Òîìó
áóëî ñòâîðåíî ïðîåêò, çàâäÿêè ÿêî-
ìó âñ³ îõî÷³ ìîæóòü âèâ÷àòè ìî-
âó çà äîïîìîãîþ ³íòåðàêòèâíîãî
ñï³ëêóâàííÿ, âèêîíóþ÷è ïåâí³
âïðàâè.

Ìàð³ÿ Ãàéäàð àêòèâíî âèâ÷àº

óêðà¿íñüêó ìîâó ³ ââàæàº, ùî ãîâî-
ðèòè íåþ ìàº êîæåí, õòî òóò æèâå.

«Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ïðîáëåìà
âèâ÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ïîëÿ-
ãàº ó çâóêàõ ³ ñëîâàõ, ñêëàäíèõ äëÿ
âèìîâè. ×åðåç öå âèíèêàº ïñèõî-
ëîã³÷íèé áàð’ºð ó ñï³ëêóâàíí³ íåþ.
ßêùî êðîê çà êðîêîì ðîç³áðàòè-
ñÿ â öèõ íþàíñàõ — ìîæíà çàãî-
âîðèòè óêðà¿íñüêîþ»,— çàóâàæè-
ëà Ìàð³ÿ Ãàéäàð.

Äîëó÷èòèñÿ äî ïðîåêòó ìîæíà
çà ñòóä³éíèì íîìåðîì (Viber) 067-
108-02-98.

Ïðîåêò âèõîäèòü êîæíîãî áóä-
íüîãî äíÿ î 10.55, 13.55, 16.55.

Òàêîæ çàíÿòòÿ áóäóòü âèêëàäà-
òèñÿ íà ñòîð³íêàõ ðàä³îñòàíö³¿ ó
ìåðåæ³ Facebook òà íà êàíàë³
Youtube.

Ñòàðò ïðîåêòó «Âãîëîñ»:
- https://vk. com/club55849508.
- https://www. facebook.

com/radiokyiv.
- http://radio. kiev. fm/socpro-

jects/movniy-proekt-vgolos �

Îñíîâí³ ïðàâèëà áåçïåêè 
ï³ä ÷àñ ñí³ãîïàäó òà îæåëåäèö³

Çàêðèâàºòüñÿ ñåçîííèé àâòîáóñíèé
ìàðøðóò ¹ 117

²Ç 5 ÃÐÓÄÍß 2016 ðîêó ó çâ’ÿç-
êó ³ç íàñòàííÿì êàëåíäàðíî¿ çè-
ìè çàêðèâàºòüñÿ ñåçîííèé àâ-
òîáóñíèé ìàðøðóò ¹ 117 «Ñòàí-
ö³ÿ ìåòðî «Ë³âîáåðåæíà» — Ðó-
ñàí³âñüê³ ñàäè», ïîâ³äîìèëè «Õðå-
ùàòèêó» â êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâ³ «Êè¿âïàñòðàíñ» �
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íîâèíè

ßÊ ÏÎÂ²ÄÎÌÈËÈ «Õðåùàòèêó»
â ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà», ïðîòÿãîì
ëèñòîïàäà â ì³ñò³ äåìîíòîâàíî
íàñòóïí³ òèïè êîíñòðóêö³é ó ê³ëü-
êîñò³: ùèò íà ôàñàä³ — 2; òèì÷à-
ñîâà âèíîñíà ñïåö³àëüíà êîíñ-
òðóêö³ÿ — 62; òóìáà, ùî ñòî¿òü
îêðåìî — 13; ùèò, ùî ñòî¿òü îêðå-
ìî — 57; áàíåð — 70; âèâ³ñêà —
132; êðîíøòåéí — 26; ëàéòïîñ-
òåð, ùî ñòî¿òü îêðåìî — 17; êîíñ-
òðóêö³¿ íà äàõó — 12; òðàíñïà-
ðàíò-ïåðåòÿæêà íàä âóëèöåþ —
26; õîëäåð — 26; åëåêòðîííå òàá-
ëî — 8.

Ñòàíîì íà ê³íåöü ëèñòîïàäà â
ñòîëèö³ íàë³÷óºòüñÿ 40 502 ðåê-
ëàìíèõ çàñîáè ð³çíèõ òèï³â, ñå-
ðåä ÿêèõ 21 055 — âèâ³ñêè, êðîíø-
òåéíè òà 8 682 îäèíèöü — ùèò³â,
ùî ñòîÿòü îêðåìî, òà ëàéòïîñòå-
ð³â, ùî ñòîÿòü îêðåìî.

Ïðîòÿãîì æîâòíÿ ñèëàìè ÊÏ
«Êè¿âðåêëàìà», ÊÏ «Êè¿âáëàãî-
óñòð³é» ³ áåçïîñåðåäíüî âëàñíè-

êàìè áóëî çíåñåíî 309 ðåêëàì-
íèõ çàñîá³â ð³çíèõ òèï³â.

Ñòàíîì íà ê³íåöü æîâòíÿ â Êè-
ºâ³ çàô³êñîâàíî 39 289 ðåêëàì-
íèõ çàñîá³â ð³çíèõ òèï³â, ñåðåä
ÿêèõ 20 146 — âèâ³ñêè, êðîíøòåé-
íè òà 8 738 îäèíèöü — ùèò³â, ùî
ñòîÿòü îêðåìî òà ëàéòïîñòåð³â,
ùî ñòîÿòü îêðåìî.

80% ùèò³â íàëåæàòü 10 îïå-
ðàòîðàì ³ç 101, ùî ïðåäñòàâëåí³
â öüîìó ñåãìåíò³ ðèíêó çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè; ïîíàä 90% ëàéòïîñ-
òåð³â íàëåæàòü 7 îïåðàòîðàì ³ç
50 ïðåäñòàâëåíèõ â öüîìó ñåã-
ìåíò³.

ßê âæå ïîâ³äîì-
ëÿëîñÿ, çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ
âèñòóïàº çà ðîçïî-
ä³ë ì³ñöüäëÿ ðîçì³-
ùåííÿ ðåêëàìíèõ

êîíñòðóêö³é íà êîíêóðñíèõ çàñà-
äàõ. Çàâäÿêè ââåäåííþ êîíêóðñ-

íèõ óìîâ êîðóïö³éíà ñêëàäîâà òà
ìîæëèâå «äîêëàäàííÿ ðóêè» îêðå-
ìîãî ïîñàäîâöÿ òà áóäü-ÿêèé ïåð-
ñîí³ô³êîâàíèé âïëèâ íà âèá³ð
êîìïàí³¿, ÿê³é íàäàºòüñÿ ì³ñöå
äëÿ ðîçì³ùåííÿ êîíñòðóêö³¿, ç³é-
äå íà «íóëü».

Îëåêñ³é Þð³éîâè÷ òàêîæ ñïî-
ä³âàºòüñÿ,ùî íîâ³ ïðàâèëà,ÿê³ âðå-
ãóëþþòü ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ
êîíñòðóêö³é ó ì³ñò³,áóäóòü çàòâåð-
äæåí³ Êè¿âðàäîþ âæå äî ê³íöÿ ðî-
êó. Òàê, çã³äíî ç íèìè, ó âñòàíîâ-
ëåíí³ òàêèõ îá’ºêò³â ìàº âèêîðèñ-
òîâóâàòèñü ðàä³àëüíèé ï³äõ³ä ³ç
â³äñòàíÿìè â³ä 40 äî 150 ìåòð³â çà-
ëåæíî â³ä ðîçì³ðó êîíñòðóêö³é —
ì³æ íàéìåíøèìè ôîðìàòàìè —
ñ³ò³ëàéòàìè—40 ìåòð³â, ³ òàê äàë³,
äî 150 ìåòð³â ì³æ âåëèêèìè ôîð-
ìàòàìè — á³ëáîðäàìè.

Òàêîæ æîðñòê³øèì áóäå ï³ä-
õ³ä äî âèçíà÷åííÿ òî¿ ÷è ³íøî¿
ôîðìàòíî¿ çîíè ³ç ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìíèõ çàñîá³â. Íîâ³ ïðàâèëà
âêëþ÷àòèìóòü, ñåðåä ³íøîãî, óòî÷-
íåííÿ äîçâîëåíèõ ³ çàáîðîíåíèõ
ôîðìàò³â êîíñòðóêö³é òà ¿õ ðîç-
ì³ð³â, ñõåìè ðîçì³ùåííÿ íà òå-
ðèòîð³¿ ì³ñòà. Áóäå ïðèä³ëåíî îñî-

áëèâó óâàãó áåçïåö³ ï³øîõîä³â ³
âîä³¿â — ðåêëàìí³ îá’ºêòè íå ïî-
âèíí³ ïåðåøêîäæàòè ï³øîõ³äíî-
ìó ðóõó, ïåðåêðèâàòè çíàêè äî-
ðîæíüîãî ðóõó, âñòàíîâëþâàòèñÿ
ó ì³ñöÿõ êîíöåíòðàö³¿ ÄÒÏ òîùî.

Çã³äíî ç ïðîåêòîì íîâèõ ïðà-
âèë ìîíòóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè, ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàáîðîíà
íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñî-
á³â íà ï³øîõ³äíèõ ³ âåëîñèïåä-
íèõ äîð³æêàõ, àëåÿõ, íà ðîçïî-
ä³ëüíèõ ñìóãàõ øèðèíîþ ìåíøå
2 ìåòð³â; çàáîðîíÿºòüñÿ âñòàíîâ-
ëþâàòè êîíñòðóêö³é áëèæ÷å, í³æ
10 ìåòð³â äî ³ ï³ñëÿ ïåðåõðåñòü
âóëèöü, íàçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïå-
ðåõîä³â ³ âè¿çä³â äî ïðèëåãëèõ
(ïðèáóäèíêîâèõ) òåðèòîð³é; áëèæ-
÷å, í³æ 30 ìåòð³â äî ïóíêò³â çó-
ïèíêè ìàðøðóòíèõ òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â (òðàíñïîðòíèõ çàñî-
á³â çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ);
áëèæ÷å, í³æ 50 ìåòð³â â³ä ðåãó-
ëüîâàíèõ çàë³çíè÷íèõ ïåðå¿çä³â.

Óñ³ ö³ íîâîââåäåííÿ ïðèçâå-
äóòü äî ³ñòîòíîãî ñêîðî÷åííÿ
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè â Êèºâ³ òà
î÷èùåííÿ ì³ñòà â³ä â³çóàëüíîãî
øóìó �

Áîðîòüáà ç íåçàêîííèìè 
ëàéòïîñòåðàìè ³ á³ëáîðäàìè òðèâàº
� Ó ëèñòîïàä³ â ñòîëèö³ äåìîíòîâàíî 451 íåñàíêö³îíîâàíèé ðåêëàìíèé çàñ³á

Ò³ëüêè êèÿíè ïîâèíí³
âèð³øóâàòè, ÿêèì áóòè
ì³ñòó

Ì³ñòîáóä³âíà ðàäà çìîæå äàòè ÷³ò-

ê³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ïðîåêòó ðå-

êîíñòðóêö³¿ ôàñàäó áóä³âë³ òåàòðó

íà Ïîäîë³, ùîá àðõ³òåêòóðíèé àí-

ñàìáëü Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó áóâ

çáåðåæåíèé. Ïðî öå çàÿâèâ ìåð

Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî â åô³ð³ òåëå-

êàíàëó «Êè¿â».

«Äóæå äîáðå, ùî â Êèºâ³ ç’ÿâèâ-

ñÿ íîâèé ñó÷àñíèé òåàòð, ïîáóäî-

âàíèé çà ðàõóíîê ìåöåíàò³â, ³ ÿêèé

ïåðåäàäóòü ì³ñòó. Àëå àðõ³òåêòóð-

íèé àíñàìáëü íà Àíäð³¿âñüêîìó

óçâîç³, íà ö³é ³ñòîðè÷í³é çíàêîâ³é

âóëèö³, ïîâèíåí áóòè çáåðåæåíèé.

Ïîòð³áíî äîîïðàöþâàòè çîâí³øí³é

âèãëÿä áóä³âë³ òåàòðó íà Ïîäîë³,

ÿêèé ñüîãîäí³ æâàâî îáãîâîðþºòü-

ñÿ»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Âîëîäèìè-

ðîâè÷.

Â³í çàóâàæèâ, ùî ï³äðÿäíèê ìàº

âðàõóâàòè âñ³ ðåêîìåíäàö³¿ ì³ñòî-

áóä³âíî¿ ðàäè. «Áóä³âëÿ òåàòðó ùå

íå çäàíà â åêñïëóàòàö³þ. Ùå çàðà-

íî ãîâîðèòè ïðî ¿¿ ô³íàëüíèé âè-

ãëÿä. Âïåâíåíèé, ùî ì³ñòîáóä³âíà

ðàäà çìîæå äàòè ÷³òê³ ðåêîìåíäà-

ö³¿, àáè ñóïåðå÷îê,ùî òî÷àòüñÿ â ÇÌ²

³ ñîöìåðåæàõ, íå áóëî. Áåç âðàõó-

âàííÿ äóìêè ôàõ³âö³â,áåç óçãîäæåí-

íÿ ç ãðîìàäñüê³ñòþ, öÿ áóä³âëÿ íå

áóäå çäàíà â åêñïëóàòàö³þ»,— ï³ä-

êðåñëèâ î÷³ëüíèê ñòîëèö³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà íàãî-

ëîñèâ,ùî áóäü-ÿêå áóä³âíèöòâî,îñî-

áëèâî êîëè éäåòüñÿ ïðî ³ñòîðè÷íó

çîíó, ìàº áóòè óçãîäæåíå ç ôàõ³âöÿ-

ìè ³ ïðîéòè ãðîìàäñüêå îáãîâîðåí-

íÿ. «Ò³ëüêè êèÿíè ïîâèíí³ âèð³øó-

âàòè, ÿêèì áóòè ¿õíüîìó ð³äíîìó ì³ñ-

òó!» — â³äçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Îñòð³â Ãàëåðíèé
âðÿòóâàëè â³ä çàáóäîâè

Çàâäÿêè â÷àñíîìó ðåàãóâàííÿ ïðî-

êóðàòóðè ì³ñòà Êèºâà çàïîá³ãíóòî

íàäàííÿ ï³ä çàáóäîâó 43,6 ãà çåìë³

îñòðîâà Ãàëåðíèé, ùî çíàõîäèòüñÿ

â ìåæàõ ïðèáåðåæíî-çàõèñíèõ ñìóã

òà â³äíîñèòüñÿ äî çåìåëü âîäíî¿ àê-

âàòîð³¿.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â

ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè,

âñòàíîâëåíî, ùî íåçâàæàþ÷è íà ñó-

âîðó çàáîðîíó çàáóäîâè òàêèõ çå-

ìåëü, ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ ä³ëÿíêè

áóëî áåçï³äñòàâíî çì³íåíî ³ç ðåê-

ðåàö³éíîãî íà áóä³âíèöòâî æèòëî-

âî-àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîìïëåêñó òà

ïàðê³íã³â.

Çâàæàþ÷è íà ãðóáå ïîðóøåííÿ

çåìåëüíîãî,âîäíîãî òà ïðèðîäîîõî-

ðîííîãî çàêîíîäàâñòâà, ïðîêóðàòó-

ðà ì³ñòà Êèºâà çàÿâèëà ïîçîâ äî ñó-

äó ç âèìîãîþ âèçíàòè íåçàêîííèì

òà ñêàñóâàòè âêàçàíå ð³øåííÿ 

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä âèçíàâ îá-

´ðóíòîâàíèìè äîâîäè ïðîêóðîðà òà

çàäîâîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè ó ïîâ-

íîìó îáñÿç³.

Íà äóìêó ðîçðîáíèê³â, çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ ïðàâèë ïðèçâåäå äî ³ñòîòíîãî ñêîðî÷åííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè â Êèºâ³ òà î÷èùåííÿ ì³ñòà â³ä â³çóàëüíîãî øóìó

Ïðîòÿãîì ëèñòîïàäà â Êèºâ³ ïîìåíøàëî íà 451
íåçàêîííèé ðåêëàìíèé çàñ³á. Â³äòàê, çã³äíî ç³ çâ³-
òîì â³ää³ëó äåìîíòàæ³â ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà», ³ç óñ³-
º¿ ê³ëüêîñò³ âñòàíîâëåíèõ áåç â³äïîâ³äíîãî äî-
çâîëó çàñîá³â 175 îäèíèöü áóëî çíåñåíî
áåçïîñåðåäíüî ñèëàìè âëàñíèê³â íåñàíêö³îíîâà-
íèõ êîíñòðóêö³é. Íàðàç³ áîðîòüáà ³ç íåçàêîííèìè
ðåêëàìíèìè îá’ºêòàìè â ñòîëèö³ òðèâàº.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Çâ³òí³ñòü ïðî ðîáîòó ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» âñ³ îõî÷³ ìîæóòü îòðèìóâàòè

çà ïîñèëàííÿì http://www. kievreklama. kiev. ua/2016rik/.

Òàêîæ íà ñàéò³ ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» ìîæíà ïåðåâ³ðèòè çàêîíí³ñòü ðåê-

ëàìíî¿ êîíñòðóêö³¿ (http://db. kievreklama. kiev. ua/db/rz. dll) ³ äîëó÷è-

òèñÿ äî ïðîåêòó «ß — ³íñïåêòîð».

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»



ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹128/1 (1667/1) | ï’ÿòíèöÿ | 2 ãðóäíÿ 2016 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про передачу громадянці Новіковій Олені Володимирівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 83#а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 400/1405 від 10 листопада 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Íîâ³êî-

â³é Îëåí³ Âîëîäèìèð³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 14.12.2007 № 66#6#00442

Рішення Київської міської ради № 314/1318 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 2, 30 Закону України «Про оренду зем#

лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са#
моврядування в Україні», розглянувши заяву структурного осередку «Німецько#Польсько#Українське Това#
риство» в Україні від 18.01.2016 № 021 та Центру захисту дітей «Наші діти» від 19.01.2016 № 06, Київська місь#
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 14.12.2007 ¹ 66-6-00442 ïëî-

ùåþ 1,2503 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:137:0018), óêëàäåíîãî ì³æ 

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ñòðóêòóðíèì îñå-

ðåäêîì «Í³ìåöüêî-Ïîëüñüêî-Óêðà¿íñüêå Òîâà-

ðèñòâî» â Óêðà¿í³ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ Öåíòðó áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé ó ì. Êèºâ³

«Íàø³ ä³òè» íà ïðîñï. Ïàâëà Òè÷èíè, 28-á ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007 ¹ 723/1384

«Ïðî ïåðåäà÷ó ñòðóêòóðíîìó îñåðåäêó «Í³ìåöü-

êî-Ïîëüñüêî-Óêðà¿íñüêå Òîâàðèñòâî» â Óêðà¿í³

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ Öåíòðó áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé ó ì. Êèºâ³

«Íàø³ ä³òè» íà ïðîñï. Ïàâëà Òè÷èíè, 28-á ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íîþ

êîðèñòóâà÷à íåæèëîãî áóäèíêó (äîãîâ³ð ïîçè÷-

êè íåæèëîãî áóäèíêó (ë³òåðà À) â³ä 03.08.2005

¹ 4954 (ç³ çì³íàìè), à ñàìå: ñòîðîíó ïî äîãî-

âîðó «ñòðóêòóðíèé îñåðåäîê «Í³ìåöüêî-Ïîëü-

ñüêî-Óêðà¿íñüêå Òîâàðèñòâî» â Óêðà¿í³» çàì³íè-

òè íà ñòîðîíó «Öåíòð çàõèñòó ä³òåé «Íàø³ ä³òè»

(ñïðàâà À-22678).

2. Öåíòðó çàõèñòó ä³òåé «Íàø³ ä³òè»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про проведення 12.12.2016 пленарного засідання ІІІ сесії 

Київської міської ради VIII скликання
Розпорядження № 1135 від 2 грудня 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 
Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади
міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого на#
казом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1. Ïðîâåñòè 12 ãðóäíÿ 2016 ðîêó î 10.00 ïëå-

íàðíå çàñ³äàííÿ III ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

VIII ñêëèêàííÿ ó çàë³ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ì. Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê, 36,

4-é ïîâåðõ) ç âíåñåííÿì äî ïîðÿäêó äåííîãî

ïèòàíü:

— Ïðî Ïðîãðàìó åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî

ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê;

— Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê».

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

íèòè îðãàí³çàö³éíå òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çà-

áåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïëåíàð-

íîãî çàñ³äàííÿ III 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 ï³äðîçä³-

ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

ö³âíèê³â ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿, ì³ñüêî¿ ðàäè ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Київський міський голова
В. Кличко

Про прийняття до розгляду проекту рішення Київської міської
ради «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

Рішення Київської міської ради № 530/1534 від 1 грудня 2016 року
Відповідно до статті 45 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра#

ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèéíÿòè äî ðîçãëÿäó ïðîåêò ð³øåííÿ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî áþäæåò ì³ñòà 

Êèºâà íà 2017 ð³ê».

2. Äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñò³é-

íèì êîì³ñ³ÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, äåïóòàò-

ñüêèì ôðàêö³ÿì òà ÷ëåíàì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà ïîäàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ äî ïðî-

åêòó ð³øåííÿ «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2017

ð³ê» ó ïèñüìîâîìó òà åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ äî

07 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ó ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿ñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-

åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

3. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç

ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-

âèòêó óçàãàëüíèòè ïðîïîçèö³¿ òà ïîäàòè äîîïðà-

öüîâàíèé ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê» äî 09

ãðóäíÿ 2016 ðîêó äëÿ ðîçãëÿäó íà ïëåíàðíîìó

çàñ³äàíí³ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 12 ãðóä-

íÿ 2016 ðîêó.

4. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü áþäæåòó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî

ðîçâèòêó.

Київський міський голова
В. Кличко

Про прийняття до розгляду проекту рішення 
Київської міської ради «Про Програму економічного 

і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік»
Рішення Київської міської ради № 529/1533 від 1 грудня 2016 року

Відповідно до статті 45 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра#
ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèéíÿòè äî ðîçãëÿäó ïðîåêò ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî Ïðîãðàìó åêîíî-

ì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà

2017 ð³ê».

2. Äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñò³é-

íèì êîì³ñ³ÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, äåïóòàò-

ñüêèì ôðàêö³ÿì òà ÷ëåíàì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà ïîäàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ äî ïðî-

åêòó ð³øåííÿ «Ïðî Ïðîãðàìó åêîíîì³÷íîãî ³ ñî-

ö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê» ó

ïèñüìîâîìó òà åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ äî 07 ãðóä-

íÿ 2016 ðîêó ó ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íîãî ðîçâèòêó.

3. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç

ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-

âèòêó óçàãàëüíèòè ïðîïîçèö³¿ òà ïîäàòè äîîïðà-

öüîâàíèé ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Ïðî Ïðîãðàìó åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî

ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê» äî 09 ãðóäíÿ

2016 ðîêó äëÿ ðîçãëÿäó íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàí-

í³ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 12 ãðóäíÿ 2016

ðîêó.

4. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó.

Київський міський голова
В. Кличко

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 83-à ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà ¹ À-2140).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Íîâ³êîâ³é Îëåí³ Âî-

ëîäèìèð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:037:0037) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 83-à ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Íîâ³êîâ³é Îëåí³ Âîëîäèìèð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îáìå-

æåííÿìè òà äîêóìåíòàìè, ùî äàþòü ïðàâî íà

âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³âåëüíèõ ðîá³ò,

îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

ïîðÿäêó.

3.3 Âèêîíàòè íåîáõ³äíèé îáñÿã ðîá³ò ç ³íæå-

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

òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,

ïîãîäèâøè ¿õ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

ïîðÿäêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äå-

ïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî

ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 08.06.2004

¹ 19-4953, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè

íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 

ì. Êèºâ³ â³ä 15.03.2011 ¹ 05-08/1278, óïðàâ-

ë³ííÿ âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿â-

ñüê³é îáëàñò³ â³ä 27.05.2011 ¹ 227, äî÷³ðíüîãî

ï³äïðèºìñòâà «²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-

òà Êèºâà» â³ä 31.10.2003 ¹ 567 òà Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

16.09.2014 ¹ 19-26-0.3-4908/2-14.

3.8. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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2.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

2.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãî-

äè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 14.12.2007 ¹ 66-6-00442.

3. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 14.12.2007 ¹ 66-6-00442, ï³ä-

ëÿãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çà-

êîíîäàâñòâà.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про збільшення території лісового заказника місцевого 
значення «Межигірсько#Пуща#Водицький»

Рішення Київської міської ради № 354/1358 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до пункту 37 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра#

їні», статей 25, 51 — 54 Закону України «Про природно#заповідний фонд України», розглянувши клопотання
комунального підприємства «Святошинське лісопаркове господарство» (лист від 29.03.2016 № 205) та колек#
тивне звернення мешканців хутора Редьки, враховуючи необхідність збереження і відтворення природних
комплексів, а також забезпечення умов для ефективного функціонування коридорів екологічної мережі сто#
лиці, Київська міська рад

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïåðåë³êó ïðèðîäíèõ îá’ºê-

ò³â, ÿê³ îãîëîøóþòüñÿ çàêàçíèêàìè òà ïàì’ÿò-

êàìè ïðèðîäè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, çàòâåðäæå-

íîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

24.10.2002 ¹ 96/256 «Ïðî îãîëîøåííÿ çàêàç-

íèêàìè òà ïàì’ÿòêàìè ïðèðîäè ì³ñöåâîãî çíà-

÷åííÿ ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â ó ì. Êèºâ³», âèêëàâ-

øè ïóíêò 12 â ðåäàêö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüî-

ãî ð³øåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 10.11.2016 ¹ 354/1358

ПЕРЕЛІК
природних об’єктів, які оголошуються заказниками 

та пам’ятками природи місцевого значення

Київський міський голова
В. Кличко

Назва об’єкта Місце розташування об’єкта Площа (га)
Власники або корис�

тувачі природних 
об’єктів (погодження)

Коротка характерис�
тика об’єкта

12. Лісовий заказ�
ник місцевого
значення «Межи�
гірсько�Пуща�Во�
дицький»

Комунальне підприємство «Свято�
шинське лісопаркове господар�
ство», Межигірське лісництво, кв.
3 — 10, 11 (вид. 1 — 10, 13 — 15, 20, 21,
24, 25, 26, 29, 30, 31), 13 — 22, 23
(вид. 1, 2, 4 — 8, 10, 13, 14, 16, 18 —
20, 27, 28), 24 (вид. 1 — 4, 6, 7, 10, 11,
14 — 17), 25, 30 — 33, 34 (вид. 1 — 5,
8, 9, 11 — 21), 36 (вид. 1 — 3, 5, 6, 13,
14), 51 — 58, 70 — 76, 88 — 91, 99 —
101, 107, 108 (вид. 1, 7, 8, 10, 12) 112 —
114, 115 (вид. 1, 3 — 7, 11 — 19), 116
(вид. 1, 2, 8, 22, 23), 117 (вид. 1 — 3,
10 — 15), 118 (вид. 3, 4, 6, 7), Пуща�
Водицьке лісництво, кв. 2, 3, 9 — 12,
20 — 26, 38 — 44, 56 — 62, 73 — 76,
78, 90

2139,2

Комунальне підпри�
ємство «Святошин�
ське лісопаркове гос�
подарство» (лист від
29.03.2016 № 205)

Цілісний лісовий ма�
сив, у якому перева�
жають цінні високо�
бонітетні сосново�ду�
бові насадження при�
родного та штучного
походження

Про передачу громадянину 
Дьоміну В’ячеславу В’ячеславовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Кіровоградській, 4 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 401/1405 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Äüî-

ì³íó Â’ÿ÷åñëàâó Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ó äëÿ îáñëóãî-

âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ê³ðîâîãðàäñüê³é, 4 ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà ¹ Ä-6810).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Äüîì³íó Â’ÿ÷åñëà-

âó Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó

3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0552 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:79:003:0046) äëÿ îáñëóãîâó-

âàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ê³ðîâîãðàäñüê³é, 4 ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 

Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Äüîì³íó Â’ÿ÷åñëàâó Â’ÿ÷å-

ñëàâîâè÷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. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîçâîëîì íà âè-

êîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 31.10.2012 ¹ 14389/0/18-3/19-12, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèº-

â³ â³ä 07.06.2013 ¹ 1902.

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. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿

ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿä-

êó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåð-

æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå

ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Карпенку Петру Олександровичу для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Мостищанській, 9#в у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 378/1382 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При#

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíèíó Êàðïåíêó Ïåòðó Îëåêñàíäðîâè÷ó

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìîñòèùàí-

ñüê³é, 9-â ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êà-

òåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9496).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êàðïåíêó Ïåòðó

Îëåêñàíäðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0738 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:62:022:0110) ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìîñ-

òèùàíñüê³é, 9-â ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êàðïåíêó Ïåòðó Îëåêñàíäðî-

âè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Никифоровій Тетяні Віталіївні для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Тихорецькій, 22#а у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 371/1375 від 10 листопада 2016 року

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

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

óñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðîìà-

äÿíö³ Íèêèôîðîâ³é Òåòÿí³ Â³òàë³¿âí³ äëÿ îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä íà âóë. Òèõîðåöüê³é, 22-à ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9438).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Íèêèôîðîâ³é Òåòÿí³

Â³òàë³¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,0924 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:213:0026) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Òèõîðåöüê³é, 22-

à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Íèêèôîðîâ³é Òåòÿí³ Â³òàë³¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-

êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ

îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîø-

òîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿä-

êó, âèçíà÷åíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî
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3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.8. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Пєсковій Тетяні Сергіївні, 
члену громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 116 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 402/1406 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно#
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля#
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ïºñêî-

â³é Òåòÿí³ Ñåðã³¿âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-

çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê»

Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ

ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 116 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ,

ñïðàâà À-22155).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïºñêîâ³é Òåòÿí³ Ñåð-

ã³¿âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöü-

êîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0400 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:488:0516) äëÿ âåäåííÿ ñàä³â-

íèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 116 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ïºñêîâ³é Òåòÿí³ Ñåðã³¿âí³, ÷ëå-

íó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâà-

ðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

21.05.2015 ¹ 6247/0/01/19-15, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 16.09.2015

¹ 19-26-7777.31-3179/20-15.

3.5. 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».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñó 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 громадянам 
Марчуку Валерію Миколайовичу, Пухтинській Ларисі Петрівні
для обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Мистецькій, 6 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 389/1393 від 10 листопада 2016 року

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

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

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðî-

ìàäÿíàì Ìàð÷óêó Âàëåð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó,

Ïóõòèíñüê³é Ëàðèñ³ Ïåòð³âí³ äëÿ îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèñòåöüê³é, 6 ó Ãîëîñ³-

¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà Ï-9410).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ìàð÷óêó Âàëåð³þ

Ìèêîëàéîâè÷ó, Ïóõòèíñüê³é Ëàðèñ³ Ïåòð³âí³ ó

ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0840 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:147:0028) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèñ-

òåöüê³é, 6 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç

ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿

âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ìàð÷óêà Âàëåð³ÿ Ìè-

êîëàéîâè÷à — 3/4 â³ä 0,0840 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ïóõòèíñüêî¿ Ëàðèñè

Ïåòð³âíè — 1/4 â³ä 0,0840 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ìàð÷óêó Âàëåð³þ Ìèêîëàéî-

âè÷ó, Ïóõòèíñüê³é Ëàðèñ³ Ïåòð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Караульній Галині Василівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 18#и 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 399/1403 від 10 листопада 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàðà-

óëüí³é Ãàëèí³ Âàñèë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 18-è ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà ¹ À-17488).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êàðàóëüí³é Ãàëèí³ Âà-

ñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:066:0159) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 18-è ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êàðàóëüí³é Ãàëèí³ Âàñèë³â-

í³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè íåîáõ³äíèé îáñÿã ðîá³ò ç ³íæå-

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

òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,

ïîãîäèâøè ¿õ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 06.09.2010

¹ 19-10623, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåì-

àãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 12.03.2015 ¹ 19-26-

0.3-3538/2-15.

Про передачу громадянці Матусевич Людмилі Борисівні, 
члену громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 155 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 394/1398 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно#
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля#
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ìàòó-

ñåâè÷ Ëþäìèë³ Áîðèñ³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿

îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòî-

âèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âå-

äåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 155 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà-

÷åííÿ, ñïðàâà À-22255).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìàòóñåâè÷ Ëþäìè-

ë³ Áîðèñ³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñà-

ä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëî-

ì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêî-

íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-

í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0600 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:72:488:0555)

äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 155

ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìàòóñåâè÷ Ëþäìèë³ Áîðèñ³â-

í³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî

òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

26.08.2015 ¹ 11095/0/12/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

26.11.2015 ¹ 6248/20-15.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî
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Про надання статусу скверу земельній ділянці на просп. Героїв
Сталінграда, 2#д в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 345/1349 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само#
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених на#
казом Міністерства будівництва, архітектури та житлово#комунального господарства України від 10 квітня 2006
року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëî-

ùåþ 0,5848 ãà íà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 2-ä

â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:78:094:0159) çã³äíî ç äîäàò-

êîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âçåëåí-

áóä» çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ

çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùî-

äî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿

â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùî-

äî ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíê-

òàìè 2-3 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

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»

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Суміній Лідії Матвіївні, 
члену громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 107 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 390/1394 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно#
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля#
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ñóì³í³é

Ë³ä³¿ Ìàòâ³¿âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñà-

ä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèö-

òâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 107 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ñ³ëüñüêî-

ãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà À-22307).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñóì³í³é Ë³ä³¿ Ìàòâ³-

¿âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöü-

êîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0600 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:488:0207) äëÿ âåäåííÿ ñàä³â-

íèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 107 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñóì³í³é Ë³ä³¿ Ìàòâ³¿âí³, ÷ëåíó ãðî-

ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà

«Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

10.04.2015 ¹ 4556/0/12/19-15, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 09.07.2015

¹ 19-26-7777.3-742/20-15.

3.5. 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».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Сосновській Олені Миколаївні для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Зеленій, 27 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 385/1389 від 10 листопада 2016 року

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

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

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíö³ Ñîñíîâñüê³é Îëåí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çåëåí³é, 27 ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà Ï-9353).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñîñíîâñüê³é Îëåí³

Ìèêîëà¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0798 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:69:246:0013) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Çåëåí³é, 27 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñîñíîâñüê³é Îëåí³ Ìèêîëà¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Чеплі Олександру Дмитровичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Гоголя, 13 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 406/1410 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ×åïë³

Îëåêñàíäðó Äìèòðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ãîãîëÿ, 13 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà À-9793).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ×åïë³ Îëåêñàíäðó

Äìèòðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0600 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:517:0099) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ãîãîëÿ, 13 ó Ñîëîì’ÿí-

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

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó ×åïë³ Îëåêñàíäðó Äìèòðî-

âè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè òà äîêóìåíòàìè, ùî äàþòü ïðàâî

íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³âåëüíèõ ðîá³ò,

îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùå-

íèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-

çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 26.09.2006 ¹ 19-

8006, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì.

Êèºâ³ â³ä 20.10.2015 ¹ 19-26-7777.31-4695/20-15.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Колеснікову Петру Миколайовичу 

для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Патріотів, 63 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 382/1386 від 10 листопада 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíèíó Êîëåñí³êîâó Ïåòðó Ìèêîëàéîâè-

÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïàòð³îò³â, 63

ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, ñïðàâà Ï-9299).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîëåñí³êîâó Ïåòðó

Ìèêîëàéîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0796 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð
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8000000000:69:216:0005) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ïàòð³îò³â, 63 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êîëåñí³êîâó Ïåòðó Ìèêîëà-

éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Рославцевій Ірині Володимирівні для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лисогірській, 23 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 386/1390 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83,116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При#

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíö³ Ðîñëàâöåâ³é ²ðèí³ Âîëîäèìèð³âí³

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëèñîã³ðñüê³é, 23

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ï-9180).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðîñëàâöåâ³é ²ðèí³ Âî-

ëîäèìèð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0510 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:415:0327) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëèñîã³ð-

ñüê³é, 23 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ðîñëàâöåâ³é ²ðèí³ Âîëîäèìè-

ð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Білому Юрію Анатолійовичу 

для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Повітрофлотській, 39#а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 377/1381 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту З розділу VII «При#

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíèíó Á³ëîìó Þð³þ Àíàòîë³éîâè÷ó äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïî-

â³òðîôëîòñüê³é, 39-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëî-

âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9391).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Á³ëîìó Þð³þ Àíà-

òîë³éîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0349 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:503:0060) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïîâ³òðîôëîòñüê³é, 

39-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Á³ëîìó Þð³þ Àíàòîë³éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140,143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію громадянці Кобзар Олені Іванівні 
земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Кирила Осьмака, 48 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 369/1373 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83,116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При#

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðîìà-

äÿíö³ Êîáçàð Îëåí³ ²âàí³âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Êèðèëà Îñüìàêà, 48 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ Ï-9432).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîáçàð Îëåí³ ²âàí³â-

í³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0923 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:269:0013) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êèðèëà

Îñüìàêà, 48 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîáçàð Îëåí³ ²âàí³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140,143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêî-

ðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Про відхилення проекту рішення «Про передачу громадянці 
Гудадзе Тєа Тимурівні у приватну власність земельної ділянки

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Залежній, 12#в 

у Голосіївському районі м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 407/1411 від 10 листопада 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî ïåðåäà÷ó ãðî-

ìàäÿíö³ Ãóäàäçå Òºà Òèìóð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñ-

í³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàëåæí³é, 12-â ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-21580)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відхилення проекту рішення «Про передачу громадянці
Марченко Олені Яківні у приватну власність земельної ділянки

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 15#а 

у Голосіївському районі м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 409/1413 від 10 листопада 2016 року

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

ВИРІШИЛА:
1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî ïåðåäà÷ó ãðî-

ìàäÿíö³ Ìàð÷åíêî Îëåí³ ßê³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñ-

í³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Â³òàâñüê³é, 15-à

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó) ðàéîí³ ì. Êèºâà À-18491».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про внесення змін до Положення 

про Територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 

Дарницького району міста Києва
Розпорядження № 1162 від 22 листопада 2016 року

Відповідно до законів України «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні
соціальні гарантії», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання ді'
яльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», з метою приве'
дення у відповідність з вимогами законодавства:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî Òåðèòîð³-

àëüíèé öåíòð ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ (íà-

äàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã) Äàðíèöüêîãî ðàéîíó

ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12

êâ³òíÿ 2012 ðîêó ¹ 590, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é

ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Òåðèòîð³àëüíîìó öåíòðó ñîö³àëüíîãî îá-

ñëóãîâóâàííÿ (íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã) Äàð-

íèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà çàáåçïå÷èòè äåð-

æàâíó ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ïîëîæåííÿ ïðî Òå-

ðèòîð³àëüíèé öåíòð ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàí-

íÿ (íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã) Äàðíèöüêîãî

ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

12.04.2012 ð. ¹ 590

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

22.11.2016 ð. ¹ 1162)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

(НОВА РЕДАКЦІЯ)
(Ідентифікаційний код 33882032)

1. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ (íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã) Äàðíèöü-

êîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð) º áþäæåòíîþ íåïðèáóòêîâîþ óñòàíîâîþ,

çàñíîâàíîþ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð

ï³äçâ³òíèé, ï³äêîíòðîëüíèé òà ïåðåäàíèé äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿.

Çàñíîâíèêîì òà âëàñíèêîì Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä

³ìåí³ ÿêî¿ âèñòóïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà (äàë³ — âëàñíèê).

Ä³ÿëüí³ñòü Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó â³äïîâ³äàº êðèòåð³ÿì ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêò³â, ùî íàäàþòü ñî-

ö³àëüí³ ïîñëóãè.

Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ïî îáñëóãîâóâàííþ ïåíñ³îíåð³â òà ñàìîòí³õ íåïðàöåçäàòíèõ ãðîìàäÿí

ó ñêëàä³ óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà ñòâîðåíèé ðîçïîðÿ-

äæåííÿì Õàðê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ì. Êèºâà â³ä 30 òðàâíÿ 1996 ðîêó ¹ 295

«Ïðî âäîñêîíàëåííÿ óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ».

Ðîçïîðÿäæåííÿì Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 15.07.2003

¹ 466 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ

ïåíñ³îíåð³â, ³íâàë³ä³â òà ñàìîòí³õ ãðîìàäÿí óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ»

çàòâåðäæåíî Ïîëîæåííÿ ïðî òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â, ³í-

âàë³ä³â òà ñàìîòí³õ ãðîìàäÿí ó ñêëàä³ ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåí-

íÿ ó çâ’ÿçêó ç íîâîóòâîðåíèì Äàðíèöüêèì ðàéîíîì ì³ñòà Êèºâà. Ð³øåííÿì Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿

â ì. Êèºâ³ ðàäè â³ä 10.03.2005 ¹ 6 «Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó þðèäè÷íî¿ îñîáè òåðèòîð³àëüíîìó öåí-

òðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â, ³íâàë³ä³â òà ñàìîòí³õ ãðîìàäÿí óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà

ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ» óñòàíîâ³ áóëî íàäàíî ñòàòóñ þðèäè÷íî¿ îñîáè.

Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ïåðåéìåíîâàíî â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 06 æîâò-

íÿ 2011 ðîêó ¹ 201/6417 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òà óñòàíîâ, ÿê³

íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ïåðåäàþòüñÿ äî ñôåðè

óïðàâë³ííÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» ç Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó

ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â, ³íâàë³ä³â òà ñàìîòí³õ ãðîìàäÿí Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñî-

ö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â Òåðèòîð³-

àëüíèé öåíòð ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ (íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã) Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñ-

òà Êèºâà.

Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð óòâîðþºòüñÿ äëÿ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ïåðåáóâà-

þòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ ³ ïîòðåáóþòü ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè, çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ,

â óìîâàõ äåííîãî ïåðåáóâàííÿ.

2. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ñàìîñò³éíèé áàëàíñ,

ðàõóíêè â îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ïå÷àòêó ³ç ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì,

øòàìïè òà áëàíêè.

Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëü-

íîñò³ ³ âåäå ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó íàäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó: âóë. Âåðáèöüêîãî, 9-³, ì. Êè¿â, 02091.

3. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòà-

ìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà ³íøèõ öåíòðàëü-

íèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ïðèéíÿòèìè â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè, ð³øåí-

íÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðîçïîðÿäæåííÿìè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, à òàêîæ öèì Ïîëîæåííÿì.

4. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ïðîâàäèòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà ïðèíöèïàõ àäðåñíîñò³ òà ³íäèâ³äóàëüíî-

ãî ï³äõîäó, äîñòóïíîñò³ òà â³äêðèòîñò³, äîáðîâ³ëüíîãî âèáîðó îòðèìàííÿ ÷è â³äìîâè â³ä íàäàííÿ

ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, ãóìàííîñò³, êîìïëåêñíîñò³, ìàêñèìàëüíî¿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ áþäæåò-

íèõ êîøò³â, çàêîííîñò³, ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³, çàáåçïå÷åííÿ êîíô³äåíö³éíîñò³, äîòðèìàííÿ

äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, åòè÷íèõ íîðì ³ ïðàâèë.

5. Íà íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã â Òåðèòîð³àëüíîìó öåíòð³ ìàþòü ïðàâî:

ãðîìàäÿíè ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äè, õâîð³ (ç ÷èñëà îñ³á ïðàöåçäàòíîãî â³êó íà ïåð³îä äî âñòà-

íîâëåííÿ ¿ì ãðóïè ³íâàë³äíîñò³, àëå íå á³ëüø ÿê ÷îòèðè ì³ñÿö³), ÿê³ íå çäàòí³ äî ñàìîîáñëóãîâóâàí-

íÿ ³ ïîòðåáóþòü ïîñò³éíî¿ ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè, âèçíàí³ òàêèìè â ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó Ì³í³ñ-

òåðñòâîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè;

ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäí³é æèòòºâ³é ñèòóàö³¿ ó çâ’ÿçêó ç áåçðîá³òòÿì ³ çàðåºñòðî-

âàí³ â äåðæàâí³é ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ ÿê òàê³, ùî øóêàþòü ðîáîòó, ñòèõ³éíèì ëèõîì, êàòàñòðîôîþ (³

ìàþòü íà ñâîºìó óòðèìàíí³ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé, ä³òåé-³íâàë³ä³â, îñ³á ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³ä³â), ÿê-

ùî ñåðåäíüîì³ñÿ÷íèé ñóêóïíèé äîõ³ä ¿õ ñ³ìåé íèæ÷èé í³æ ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ ñ³ì’¿;

ä³òè ç äèòÿ÷èì öåðåáðàëüíèì ïàðàë³÷åì, ðîçóìîâî â³äñòàë³ ä³òè òà ä³òè ç óðàæåííÿì öåíòðàëü-

íî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè ç ïîðóøåííÿì ïñèõ³êè.

6. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð óòâîðåíî çà íàÿâíîñò³ íåîáõ³äíî¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè, çîêðå-

ìà ïðèì³ùåíü, ùî â³äïîâ³äàþòü áóä³âåëüíèì, òåõí³÷íèì, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèì íîðìàì, âèìîãàì

ïîæåæíî¿ áåçïåêè òà ³íøèì íîðìàì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

7. Ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó çä³éñíþº Ì³íñîöïîë³òèêè, êî-

îðäèíàö³þ òà êîíòðîëü çà çàáåçïå÷åííÿì éîãî ä³ÿëüíîñò³ — â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Äåïàðòà-

ìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿), îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ òà êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâ-

ñòâà ïðî íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã — Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Äàð-

íèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ùîäî íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã Òåðèòîð³-

àëüíèé öåíòð âçàºìîä³º ³ç ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿, à òàêîæ ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³.

8. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó º:

âèÿâëåííÿ ãðîìàäÿí, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 5 öüîãî Ïîëîæåííÿ, ôîðìóâàííÿ åëåêòðîííî¿ áàçè

äàíèõ òàêèõ ãðîìàäÿí, âèçíà÷åííÿ (îö³íþâàííÿ) ¿õ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïîòðåá ó íàäàíí³ ñîö³àëüíèõ

ïîñëóã;

çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíîãî íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã;

óñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçê³â ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³,

ô³çè÷íèìè îñîáàìè, ðîäè÷àìè ãðîìàäÿí, ÿêèõ îáñëóãîâóº Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð, ç ìåòîþ ñïðè-

ÿííÿ â íàäàíí³ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ãðîìàäÿíàì, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 5 öüîãî Ïîëîæåííÿ.

9. Ó Òåðèòîð³àëüíîìó öåíòð³ óòâîðåíî òàê³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè: â³ää³ëåííÿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìî-

ãè âäîìà;

â³ää³ëåííÿ äåííîãî ïåðåáóâàííÿ;

â³ää³ëåííÿ îðãàí³çàö³¿ íàäàííÿ àäðåñíî¿ íàòóðàëüíî¿ òà ãðîøîâî¿ äîïîìîãè; 

â³ää³ëåííÿ ñîö³àëüíî-ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ç äèòÿ÷èì öåðåáðàëüíèì ïàðàë³÷åì, ðîçóìî-

âî â³äñòàëèõ ä³òåé òà ä³òåé ç óðàæåííÿì öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè ç ïîðóøåííÿì ïñèõ³êè

(äåííå ïåðåáóâàííÿ).

10. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð íàäàº òàê³ ñîö³àëüí³ ïîñëóãè:

äîãëÿä âäîìà — äîïîìîãà ó ñàìîîáñëóãîâóâàíí³ (äîòðèìàííÿ îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, ðóõîâîãî ðå-

æèìó, ãîäóâàííÿ), ó ïåðåñóâàíí³ â ïîáóòîâèõ óìîâàõ, ó âåäåíí³ äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà (çàêó-

ï³âëÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ë³ê³â òà ³íøèõ òîâàð³â, ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, ïðàííÿ, ïðèáèðàííÿ æèòëà,

îïëàòà êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â, äð³áíèé ðåìîíò îäÿãó, âçóòòÿ òîùî), â îðãàí³çàö³¿ âçàºìîä³¿ ç ³í-

øèìè ôàõ³âöÿìè òà ñëóæáàìè (âèêëèê ë³êàðÿ, êîìóíàëüíèõ ñëóæá, òðàíñïîðòíèõ ñëóæá òîùî);

íàâ÷àííÿ íàâè÷êàì ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ; äîïîìîãà ó çàáåçïå÷åíí³ òåõí³÷íèìè çàñîáàìè ðåàá³-

ë³òàö³¿, íàâ÷àííÿ íàâè÷êàì êîðèñòóâàííÿ íèìè; ïñèõîëîã³÷íà ï³äòðèìêà; íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç ïè-

òàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ; äîïîìîãà â îòðèìàíí³ áåçîïëàòíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè; äî-

ïîìîãà â îôîðìëåíí³ äîêóìåíò³â;

äåííèé äîãëÿä — çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ äåííîãî ïåðåáóâàííÿ; çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿì;

äîïîìîãà ó ñàìîîáñëóãîâóâàíí³ (äîòðèìàííÿ îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, ðóõîâîãî ðåæèìó, ïðèéîì ë³ê³â,

ãîäóâàííÿ); ñïîñòåðåæåííÿ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ, íàäàííÿ ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã; ôîðìóâàííÿ òà

ï³äòðèìêà íàâè÷îê ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ; ïñèõîëîã³÷íà ï³äòðèìêà; îðãàí³çàö³ÿ äåííî¿ çàéíÿòîñò³,

äîçâ³ëëÿ;

ïîñëóãà ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ — äîïîìîãà â àíàë³ç³ æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿, âèçíà÷åíí³ îñíîâíèõ ïðîá-

ëåì, øëÿõ³â ¿õ âèð³øåííÿ, ñêëàäàííÿ ïëàíó âèõîäó ³ç ñêëàäíî¿ æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿; çàëó÷åííÿ îòðè-

ìóâà÷à äî âèð³øåííÿ âëàñíî¿ ñêëàäíî¿ æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿; íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç ïèòàíü ñîö³àëü-

íîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ; íàâ÷àííÿ, ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê ñîö³àëüíèõ íàâè÷îê, óì³íü, ñîö³àëü-

íî¿ êîìïåòåíö³¿; ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â; êîðåêö³ÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ñòàíó òà ïîâåä³íêè â ïîâñÿê-

äåííîìó æèòò³; íàäàííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äòðèìêè; äîïîìîãà â îôîðìëåíí³ äîêóìåíò³â; ñïðèÿííÿ

ïðàöåâëàøòóâàííþ; äîïîìîãà ó çì³öíåíí³/â³äíîâëåíí³ ðîäèííèõ òà ñóñï³ëüíî êîðèñíèõ çâ’ÿçê³â;

îðãàí³çàö³ÿ êëóá³â çà ³íòåðåñàìè, êëóá³â àêòèâíîãî äîâãîë³òòÿ, óí³âåðñèòåò³â òðåòüîãî â³êó; äîïî-

ìîãà â îðãàí³çàö³¿ äåííî¿ çàéíÿòîñò³ òà äîçâ³ëëÿ; ñïðèÿííÿ îðãàí³çàö³¿ òà ä³ÿëüíîñò³ ãðóï ñàìîäî-

ïîìîãè.

11. Êð³ì òîãî, Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ìîæå íàäàâàòè òàê³ ñîö³àëüí³ ïîñëóãè:

ïàë³àòèâíèé/õîñï³ñíèé äîãëÿä — äîïîìîãà ó ñàìîîáñëóãîâóâàíí³ äîòðèìàííÿ îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè,

ðóõîâîãî ðåæèìó, ïðèéîì ë³ê³â, ãîäóâàííÿ; ñïîñòåðåæåííÿ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ; ñïðèÿííÿ íàäàí-

íþ ìåäè÷íèõ ïîñëóã; äîïîìîãà ó çàáåçïå÷åíí³ òåõí³÷íèìè çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿, íàâ÷àííÿ íà-

âè÷êàì êîðèñòóâàííÿ íèìè; íàâ÷àííÿ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ äîãëÿäó; ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â; ïñèõîëî-

ã³÷íà ï³äòðèìêà îñîáè òà ÷ëåí³â ñ³ì’¿; íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåí-

íÿ; äîïîìîãà â îòðèìàíí³ áåçîïëàòíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè; îðãàí³çàö³ÿ òà ï³äòðèìêà ãðóï ñàìî-

äîïîìîãè;

êîíñóëüòóâàííÿ — äîïîìîãà â àíàë³ç³ æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿, âèçíà÷åíí³ îñíîâíèõ ïðîáëåì, øëÿõ³â

¿õ âèð³øåííÿ, ñêëàäàííÿ ïëàíó âèõîäó ³ç ñêëàäíî¿ æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿; ïñèõîëîã³÷íå êîíñóëüòóâàí-

íÿ; ñïðèÿííÿ â îòðèìàíí³ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè;

ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â — âåäåííÿ ïåðåãîâîð³â â³ä ³ìåí³ îòðèìóâà÷à ñîö³àëüíèõ ïîñëóã; äî-

ïîìîãà â îôîðìëåíí³ àáî â³äíîâëåíí³ äîêóìåíò³â; ñïðèÿííÿ â ðåºñòðàö³¿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ àáî
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Про переоформлення ліцензій, 
виданих товариству з обмеженою відповідальністю 

«РЕМБУДСЕРВІС ЛТД»
Розпорядження № 1164 від 22 листопада 2016 року

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

ïåðåáóâàííÿ; äîïîìîãà ó ðîçøóêó ð³äíèõ òà áëèçüêèõ, â³äíîâëåíí³ ðîäèííèõ òà ñîö³àëüíèõ çâ’ÿç-

ê³â; ñïðèÿííÿ ó çàáåçïå÷åíí³ äîñòóïó äî ðåñóðñ³â ³ ïîñëóã çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ/ïåðåáóâàííÿ, âñòà-

íîâëåíí³ çâ’ÿçê³â ç ³íøèìè ôàõ³âöÿìè, ñëóæáàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàíàìè, çà-

êëàäàìè, óñòàíîâàìè òîùî;

ñîö³àëüíà ïðîô³ëàêòèêà — îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ òà ïðîñâ³òè; äîâ³äêîâ³ ïîñëóãè; ðîçðîáëåííÿ òà

ðîçïîâñþäæåííÿ ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â ùîäî íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã;

ïîñåðåäíèöòâî (ìåä³àö³ÿ) — äîïîìîãà ó âðåãóëþâàíí³ êîíôë³êò³â; âåäåííÿ ïåðåãîâîð³â; îïðà-

öþâàííÿ øëÿõ³â òà óìîâ ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êòó;

ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïîñëóãè — çàäîâîëåííÿ ìàòåð³àëüíèõ ³íòåðåñ³â ³ ïîòðåá îñ³á, ÿê³ ïåðå-

áóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, ùî ðåàë³çóþòüñÿ ó ôîðì³ íàäàííÿ íàòóðàëüíî¿ ÷è ãðî-

øîâî¿ äîïîìîãè;

òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè — ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàíà ³ç çàäîâîëåííÿì ïîòðåáè íàñåëåííÿ â ïåðåâå-

çåííÿõ àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì; ³íø³ ñîö³àëüí³ ïîñëóãè.

12. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ìîæå íàäàâàòè òàê³ ïëàòí³ ñîö³àëüí³ ïîñëóãè (â ìåæàõ íàÿâíèõ ìîæ-

ëèâîñòåé):

äîãëÿä: 

äîãëÿä âäîìà;

äåííèé äîãëÿä;

ïîñëóãà ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿;

êîíñóëüòóâàííÿ;

ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â;

òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè;

íàòóðàëüíà äîïîìîãà (ïîøèòòÿ îäÿãó, ðåìîíò îäÿãó, ðåìîíò âçóòòÿ, ïåðóêàðñüê³ ïîñëóãè, ïðàí-

íÿ á³ëèçíè òà îäÿãó, ðåìîíòí³ ðîáîòè).

13. Ïîðÿäîê íàäàííÿ ïëàòíèõ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã âèçíà÷åíî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-

¿íè â³ä 14.01.2004 ¹ 12 «Ïðî ïîðÿäîê íàäàííÿ ïëàòíèõ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã òà çàòâåðäæåííÿ ¿õ ïå-

ðåë³êó» òà íàäàþòüñÿ:

ãðîìàäÿíàì, ÿê³ íå çäàòí³ äî ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ ó çâ’ÿçêó ç ïîõèëèì â³êîì, õâîðîáîþ, ³íâà-

ë³äí³ñòþ ³ ìàþòü ð³äíèõ, ÿê³ ïîâèíí³ çàáåçïå÷èòè ¿ì äîãëÿä ³ äîïîìîãó;

ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ ó çâ’ÿçêó ç áåçðîá³òòÿì ³ çàðå-

ºñòðîâàí³ â äåðæàâí³é ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ ÿê òàê³, ùî øóêàþòü ðîáîòó, ó çâ’ÿçêó ³ç ñòèõ³éíèì ëè-

õîì, êàòàñòðîôîþ, ÿêùî ñåðåäíüîì³ñÿ÷íèé ñóêóïíèé äîõ³ä öèõ îñ³á âèùå âñòàíîâëåíîãî ïðî-

æèòêîâîãî ì³í³ìóìó;

³íîçåìöÿì òà îñîáàì áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿê³ ïðîæèâàþòü â Óêðà¿í³ íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ òà ïå-

ðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, ó òîìó ÷èñë³ îñîáè, íà ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ Çàêî-

íó Óêðà¿íè «Ïðî á³æåíö³â òà îñ³á, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîäàòêîâîãî àáî òèì÷àñîâîãî çàõèñòó».

14. Äëÿ îòðèìàííÿ ïëàòíèõ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, ùî íàäàþòüñÿ Òåðèòîð³àëüíèì öåíòðîì, îñîáà,

ÿêà ¿õ ïîòðåáóº, çâåðòàºòüñÿ ç ïèñüìîâîþ çàÿâîþ äî Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà-

ñåëåííÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

15. Ó ðàç³ êîëè îñîáà, ÿêà ïîòðåáóº ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, çà â³êîì àáî çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ íåñïðî-

ìîæíà ñàìîñò³éíî ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ¿õ íàäàííÿ, òàêå ð³øåííÿ ìîæå ïðèéíÿòè

îï³êóí ÷è ï³êëóâàëüíèê, îðãàíè îï³êè òà ï³êëóâàííÿ.

16. Òàðèôè íà ïëàòí³ ñîö³àëüí³ ïîñëóãè âñòàíîâëþþòüñÿ Òåðèòîð³àëüíèì öåíòðîì â³äïîâ³äíî äî

ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 09.04.2005 ¹ 268 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ðåãóëþ-

âàííÿ òàðèô³â íà ïëàòí³ ñîö³àëüí³ ïîñëóãè» òà çàòâåðäæóþòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äèðåê-

òîðîì Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó. Êîøòè, ùî íàäõîäÿòü â³ä íàäàííÿ ïëàòíèõ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, âè-

êîðèñòîâóþòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

17. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð î÷îëþº äèðåêòîð, ÿêîãî ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè ãî-

ëîâà Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ïðîïîçèö³ºþ (ïîäàííÿì) Óïðàâ-

ë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿, ïîãîäæåíèì ç Äåïàðòàìåíòîì ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

Ïîñàäó äèðåêòîðà Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ìîæå çàéìàòè îñîáà, ÿêà ìàº âèùó îñâ³òó (ìàã³ñòð,

ñïåö³àë³ñò) â³äïîâ³äíîãî íàïðÿìó ï³äãîòîâêè ³ ñòàæ ðîáîòè íà êåð³âí³é ïîñàä³ íå ìåíø ÿê ï’ÿòü ðîê³â.

18. Äèðåêòîð Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó:

1) îðãàí³çîâóº ðîáîòó Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó, íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàí-

íÿ ïîêëàäåíèõ íà öåíòð çàâäàíü, çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó òà îö³íêó ÿêîñò³ ñîö³àëüíèõ

ïîñëóã, âèçíà÷àº ñòóï³íü â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â;

2) çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ³ êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â

òà ³íøèõ ïðàö³âíèê³â Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó;

3) êîîðäèíóº ä³ÿëüí³ñòü ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó;

4) ïîäàº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîïîçèö³¿ ùîäî ñòðóêòóðè, øòàòíîãî ðîçïèñó òà êîøòîðè-

ñó âèòðàò Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó;

5) óêëàäàº äîãîâîðè, ä³º â³ä ³ìåí³ Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ³ ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè;

6) ðîçïîðÿäæàºòüñÿ êîøòàìè Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó â ìåæàõ çàòâåðäæåíîãî êîøòîðèñó âè-

òðàò òà â³äïîâ³äíî äî ¿õ ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ;

7) ïðèçíà÷àº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè ïðàö³âíèê³â Òåðèòîð³àëü-

íîãî öåíòðó;

8) âèäàº ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ íàêàçè (â òîìó ÷èñë³ ùîäî çä³éñíåííÿ (ïðèïèíåííÿ) îáñëó-

ãîâóâàííÿ ãðîìàäÿí, îðãàí³çîâóº ³ êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ;

9) ðîçðîáëÿº ³ ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêò ïîëîæåííÿ ïðî Òåðè-

òîð³àëüíèé öåíòð;

10) çàòâåðäæóº Ïîëîæåííÿ ïðî ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó.

19. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð óòðèìóºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî Áþäæåòíîãî êîäåê-

ñó Óêðà¿íè âèä³ëÿþòüñÿ ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà ñîö³àëüíèé çàõèñò íàñåëåííÿ òà ñîö³àëüíå çà-

áåçïå÷åííÿ, ³íøèõ íàäõîäæåíü, ó òîìó ÷èñë³ â³ä ä³ÿëüíîñò³ éîãî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, â³ä íà-

äàííÿ ïëàòíèõ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, à òàêîæ áëàãîä³éíèõ êîøò³â ãðîìàäÿí, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà

îðãàí³çàö³é.

Ôîíä îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó âñòàíîâëþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè.

20. Ñòðóêòóðà, ãðàíè÷íà ÷èñåëüí³ñòü, êîøòîðèñ, øòàòíèé ðîçïèñ Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó çàòâåð-

äæóþòüñÿ Äàðíèöüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

Óìîâè îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó òà øòàòíà ÷èñåëüí³ñòü âèçíà÷àþòüñÿ

â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü îïëàòè ïðàö³, íîðì ÷àñó, ÷èñåëüíîñò³ òà òèïîâîãî øòàòíî-

ãî íîðìàòèâó ÷èñåëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó, ùî çàòâåðäæóþòüñÿ íàêàçàìè

Ì³íñîöïîë³òèêè.

21. Äîõîäè (ïðèáóòêè) Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ

âèäàòê³â íà ñâîº óòðèìàííÿ, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé, çàâäàíü) òà íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ

óñòàíîâ÷èìè äîêóìåíòàìè.

22. Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïîä³ë îòðèìàíèõ äîõîä³â (ïðèáóòê³â) àáî ¿õ ÷àñòèíè ñåðåä çàñíîâíèê³â

(ó÷àñíèê³â), ÷ëåí³â óñòàíîâè, ïðàö³âíèê³â (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî ñîö³àëü-

íîãî âíåñêó), ÷ëåí³â îðãàí³â óïðàâë³ííÿ òà ³íøèõ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè îñ³á.

23. Äëÿ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ìàº ïðàâî çàëó÷àòè íà äîãîâ³ðíèõ

çàñàäàõ ³íø³ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, çîêðåìà âîëîíòåð³â.

Ó Òåðèòîð³àëüíîìó öåíòð³ ìîæóòü óòâîðþâàòèñü ìóëüòèäèñöèïë³íàðí³ êîìàíäè â³äïîâ³äíî äî Ïî-

ðÿäêó îðãàí³çàö³¿ ìóëüòèäèñöèïë³íàðíîãî ï³äõîäó ç íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ó òåðèòîð³àëüíî-

ìó öåíòð³ ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ (íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã), çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ì³í-

ñîöïîë³òèêè.

24. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ìàº ïðàâî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îòðèìóâàòè ãóìàí³òàðíó òà áëà-

ãîä³éíó äîïîìîãó, â òîìó ÷èñë³ ³ç-çà êîðäîíó, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè ãðî-

ìàäÿíàì, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 5 öüîãî Ïîëîæåííÿ, òà ïîë³ïøåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè Òå-

ðèòîð³àëüíîãî öåíòðó.

25. Ïåðåâ³ðêà ðîáîòè òà êîíòðîëü çà îðãàí³çàö³ºþ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç íàäàííÿì ñîö³àëü-

íèõ ïîñëóã, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó, ðåâ³ç³ÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-

ÿëüíîñò³ öåíòðó ïðîâîäÿòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

26. Ìàéíî Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì³ñòà Êèºâà ³ çàêð³ïëåíå çà íèì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

27. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îð-

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

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

ñóâàòè ç áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

28. Ïðèïèíåííÿ Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì éîãî ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðè-

ºäíàííÿ, ïîä³ëó, ïåðåòâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà, çà ð³øåííÿì ñóäó â ïîðÿä-

êó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

29. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ïðàö³âíèêàì, ùî çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ

äîäåðæàííÿ ¿õ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ.

30. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó éîãî àêòèâè áóäóòü ïåðåäàí³ ³íøèì (îäí³é àáî

ê³ëüêîì) íåïðèáóòêîâèì îðãàí³çàö³ÿì â³äïîâ³äíîãî âèäó àáî çàðàõîâàí³ äî äîõîäó áþäæåòó.

Керівник апарату В. Бондаренко

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³¿ ñåð³¿ ÀÂ ¹ 601411

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíî-

ñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ (êð³ì ä³ÿëü-

íîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà òåïëî-

åëåêòðîöåíòðàëÿõ, òåïëîåëåêòðîñòàíö³ÿõ, àòîì-

íèõ åëåêòðîñòàíö³ÿõ ³ êîãåíåðàö³éíèõ óñòàíîâ-

êàõ òà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì íåòðàäèö³é-

íèõ àáî ïîíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿), ñåð³¿ ÀÂ

¹ 601412 íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿

ä³ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, âèäà-

í³ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«ÐÅÌÁÓÄÑÅÐÂ²Ñ ËÒÄ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 13700667,

ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ñòåïàíà Ðóäàíñüêîãî, áóäèíîê

Ç-à), íà ë³öåíç³¿ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïî-

äàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿

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

ðîáíèöòâà òà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íå-

ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì, áåçñòðîêîâî.

2. Ë³öåíç³¿ ñåð³¿ ÀÂ ¹ 601411 òà ÀÂ ¹ 601412

âèçíàòè íåä³éñíèìè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëå-

ºâà Ï. Î.

Голова В. Кличко

Про зміну цільового призначення 
земельної ділянки 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «УКРІНВЕСТБУД» 
на вул. Академіка Заболотного, 15 
у Голосіївському районі м. Києва

Розпорядження № 1161 від 22 листопада 2016 року
Відповідно до статей 17, 20, 84, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ста'
тей 13, 21 Закону «України «Про місцеві державні адміністрації» та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення), в межах функцій місцевого органу виконавчої
влади:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²Ä-

ÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÓÊÐ²ÍÂÅÑÒÁÓÄ» äëÿ áóä³âíèö-

òâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáó-

äîâàíèìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïàð-

ê³íãîì (çì³íà ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ) íà âóë.

Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 15 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ À-

22755).

2. Çì³í³òè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ïëîùåþ 3,9032 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:110:0025), ÿêà ïåðåäàíà â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈ-

ªÌÑÒÂÓ «ÓÊÐ²ÍÂÅÑÒÁÓÄ» ðîçïîðÿäæåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 02

ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 495 «Ïðî íàäàííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ

«ÓÊÐ²ÍÂÅÑÒÁÓÄ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ áóä³âåëü òà ñïîðóä íà âóë. Àêàäåì³êà

Çàáîëîòíîãî, 15 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³» (â³-

äîìîñò³ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà

íåðóõîìå ìàéíî â³ä 08.07.2016 ¹ 15318831),

òà äîçâîëèòè ¿¿ âèêîðèñòàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-

ëîâîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíè-

ìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùíåííÿìè òà ïàðê³íãîì

íà âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 15 ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÓÊÐ²Í-

ÂÅÑÒÁÓÄ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. 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, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02 âå-

ðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 8865/0/12-4/19-16, Ãîëîâ-
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Про відмову у видачі ліцензії 
ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«КРАЇНА ДИТИНСТВА»
Розпорядження № 1166 від 22 листопада 2016 року

Відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», розпоряджен'
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016
року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної осві'
ти у місті Києві», розглянувши заяву ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРАЇНА ДИТИНСТВА» (реєстраційний но'
мер справи 50113'001466083'763'02 від 26 жовтня 2016 року) і додані до неї документи:

1. Â³äìîâèòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ

«ÊÐÀ¯ÍÀ ÄÈÒÈÍÑÒÂÀ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä

3509381 1, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04210, ì. Êè¿â,

ïðîñïåêò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, áóäèíîê 8, êîð-

ïóñ 2, êâàðòèðà 55) ó âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà ïðàâî

ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äî-

øê³ëüíî¿ îñâ³òè (ðîçâèòîê ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³-

êó) ó çâ’ÿçêó ç âñòàíîâëåííÿì íåâ³äïîâ³äíîñò³

çäîáóâàíà ë³öåíç³¿ ïóíêòó 57 Ë³öåíç³éíèõ óìîâ

ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îñ-

â³òè, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñ-

òð³â Óêðà¿íè â³ä 30 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 1187, à

ñàìå:

â³äñóòí³ñòþ êîï³é äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü

ïðàâî âëàñíîñò³ ÷è êîðèñòóâàííÿ îñíîâíèìè

çàñîáàìè äëÿ çä³éñíåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî-

ãî ïðîöåñó íà ñòðîê íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â;

â³äñóòí³ñòþ â³äîìîñòåé ïðî ê³ëüê³ñí³ ³ ÿê³ñí³

ïîêàçíèêè êàäðîâîãî ³ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî

çàáåçïå÷åííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äî-

øê³ëüíî¿ îñâ³òè, íåîáõ³äíîãî äëÿ âèêîíàííÿ Áà-

çîâîãî êîìïîíåíòà äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè.

2. Ðåêîìåíäóâàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌ-

ÑÒÂÓ «ÊÐÀ¯ÍÀ ÄÈÒÈÍÑÒÂÀ» ï³ñëÿ óñóíåííÿ ïðè-

÷èí, ùî ñòàëè ï³äñòàâîþ â³äìîâè ó âèäà÷³ ë³öåí-

ç³¿, ïîäàòè äî â³äïîâ³äíîãî îðãàíó ë³öåíçóâàí-

íÿ íîâó çàÿâó ïðî îòðèìàííÿ ë³öåíç³¿ ó âñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó.

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 розподіл трансфертів з державного бюджету
Розпорядження № 1160 від 22 листопада 2016 року

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів Укра'
їни від 19 жовтня 2016 року № 719 «Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які бра'
ли безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І'ІІ групи з числа військовослужбов'
ців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов», розпорядження Ка'
бінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 773'р «Про затвердження розподілу субвенції з держав'
ного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослуж'
бовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І'ІІ групи з числа
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, на
2016 рік», підпункту 17.5 пункту 17 рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бю'
джет міста Києва на 2016 рік»:

1. Âðàõóâàòè çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü äî çà-

ãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ïî êîäó

êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 41036100 çà ðà-

õóíîê ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì

áþäæåòàì íà áóä³âíèöòâî (ïðèäáàííÿ) æèòëà äëÿ

ñ³ìåé çàãèáëèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ áðàëè

áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïå-

ðàö³¿, à òàêîæ äëÿ ³íâàë³ä³â ²-²² ãðóïè ç ÷èñëà â³é-

ñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó çàçíà÷åí³é

îïåðàö³¿, òà ïîòðåáóþòü ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ

óìîâ, íà 2016 ð³ê íà ñóìó 53 000.0 òèñ. ãðí.

2. Ñïðÿìóâàòè êîøòè ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíî-

ãî áþäæåòó ì³ñöåâèì áþäæåòàì íà áóä³âíèö-

òâî (ïðèäáàííÿ) æèòëà äëÿ ñ³ìåé çàãèáëèõ â³é-

ñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ áðàëè áåçïîñåðåäíþ

ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, à òàêîæ

äëÿ ³íâàë³ä³â ²-²² ãðóïè ç ÷èñëà â³éñüêîâîñëóæ-

áîâö³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó çàçíà÷åí³é îïåðàö³¿,

òà ïîòðåáóþòü ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ, íà

2016 ð³ê íà âèäàòêè ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæå-

òó ì³ñòà Êèºâà ó ñóì³ 53 000,0 òèñ. ãðí çã³äíî ç

äîäàòêîì.

3. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âðàõóâàòè çàçíà÷åí³ â ïóíê-

òàõ 1, 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ çì³íè ó ïðîåêò³

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ

çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22

ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 61/61 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êè-

ºâà íà 2016 ð³ê».

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

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

22.11.2016 ð. ¹ 1160

Розподіл субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам 

на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих 
військовослужбовців, які брали безпосередню участь

в антитерористичній операції, а також для інвалідів І'ІІ групи
з числа військовослужбовців, 

які брали участь у зазначеній операції,та потребують 
поліпшення житлових умов, на 2016 рік на видатки спеціального фонду 

бюджету міста Києва

òèñ. ãðí 

№ Головний розпорядник бюджетних
коштів

Код тимчасової класифікації
видатків та кредитування

місцевих бюджетів

Код економічної
класифікації

видатків

Сума

1 Голосіївська районна в місті Києві
державна адміністрація

150118 3240 3 339,0

2 Дарницька районна в місті Києві
державна адміністрація

150118 3240 5 300,0

3 Деснянська районна в місті Києві
державна адміністрація

150118 3240 8 586,0,0

4 Дніпровська районна в місті Києві
державна адміністрація

150118 3240 4 664,0

5 Оболонська районна в місті Києві
державна адміністрація

150118 3240 3 657,0

6 Печерська районна в місті Києві
державна адміністрація

150118 3240 3 339,0

7 Подільська районна в місті Києві
державна адміністрація

150118 3240 7 420,0

8 Святошинська районна в місті Києві
державна адміністрація

150118 3240 5 300,0 

9 Солом'янська районна в місті Києві
державна адміністрація

150118 3240 3 286,0

10 Шевченківська районна в місті Києві
державна адміністрація

150118 3240 8 109,0 

Всього 53 000,0

Керівник апарату 
В. Бондаренко

íîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

27 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 973/41-16.

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

Про матеріальний резерв 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій в місті Києві
Розпорядження № 1192 від 29 листопада 2016 року

Відповідно до статей 19, 98 Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про публічні закупів'
лі», постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку ство'
рення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»,
з метою запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, на'
дання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів у
місті Києві:

1. Çàòâåðäèòè íîìåíêëàòóðó òà îáñÿãè ìàòå-

ð³àëüíîãî ðåçåðâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàïîá³ãàííÿ ³ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³ä-

ê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â ì³ñò³ Êèºâ³, ùî äî-

äàºòüñÿ.

2. Ðåêîìåíäóâàòè ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàí-

íÿ, ó âëàñíîñò³ àáî êîðèñòóâàíí³ ÿêèõ º îá’ºêòè

ïîòåíö³éíî-íåáåçïå÷í³ òà/àáî îá’ºêòè ï³äâè-

ùåíî¿ íåáåçïåêè, ùî ðîçòàøîâàí³ â ì³ñò³ Êèºâ³,

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàòâåðäèòè íîìåíê-

ëàòóðó òà îáñÿãè ìàòåð³àëüíèõ ðåçåðâ³â äëÿ çà-

ïîá³ãàííÿ ³ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñè-

òóàö³é ç óðàõóâàííÿì ïðîãíîçîâàíèõ âèä³â òà

ð³âíÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é îáñÿã³â ðîá³ò ç ë³ê-

â³äàö³¿ ¿õ íàñë³äê³â, ðîçì³ð³â çàïîä³ÿíèõ çáèòê³â,

îáñÿã³â çàáåçïå÷åííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ïîñòðàæ-

äàëîãî íàñåëåííÿ òà âæèòè çàõîäè ùîäî ¿õ íà-

ïîâíåííÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Çàáåçïå÷èòè çáåð³ãàííÿ (çîêðåìà îõî-

ðîíó) òà îáë³ê ìàòåð³àëüíîãî ðåçåðâó âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàïîá³ãàí-

íÿ ³ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é

â ì³ñò³ Êèºâ³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2. Ùîð³÷íî ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ áþäæåòó

ì³ñòà Êèºâà â áþäæåòíèõ çàïèòàõ íàäàâàòè ïðî-

ïîçèö³¿ ùîäî âèäàòê³â, ïîòð³áíèõ äëÿ óòðèìàí-

íÿ òà ïîïîâíåííÿ ìàòåð³àëüíîãî ðåçåðâó âèêî-

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

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

ïîá³ãàííÿ ³ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñè-

òóàö³é â ì³ñò³ Êèºâ³, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.3. ßê ðîçïîðÿäíèêó áþäæåòíèõ êîøò³â íà

ïîïîâíåííÿ ìàòåð³àëüíîãî ðåçåðâó âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàïîá³ãàííÿ ³

ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ ïðîâåñòè ïîòð³áí³ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³

ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ìàòåð³àëüíîãî ðåçåð-

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

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

çàïîá³ãàííÿ ³ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ

ñèòóàö³é â ì³ñò³ Êèºâ³ òà ïîñëóã íà ¿õ óòðèìàííÿ.

3.4. Ùîðîêó ïðîâîäèòè ïåðåâ³ðêó íàÿâíîñò³,

ÿêîñò³, óìîâ çáåð³ãàííÿ, ãîòîâíîñò³ äî âèêîðèñ-

òàííÿ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ìàòåð³àëüíîãî

ðåçåðâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

äëÿ çàïîá³ãàííÿ ³ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àé-

íèõ ñèòóàö³é â ì³ñò³ Êèºâ³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó íüî-

ãî íà áàëàíñ³.

4. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ áþ-

äæåòó ì³ñòà Êèºâà ïåðåäáà÷àòè, âðàõîâóþ÷è

ìîæëèâîñò³ áþäæåòó, êîøòè íà óòðèìàííÿ, ïî-

ïîâíåííÿ, ïåðåâ³ðêó ÿêîñò³, ãîòîâíîñò³ äî âè-

êîðèñòàííÿ ìàòåð³àëüíîãî ðåçåðâó âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàïîá³ãàííÿ ³

ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ â³äïîâ³äíî äî áþäæåòíèõ çàïèò³â, íà-

äàíèõ Äåïàðòàìåíòîì ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ

òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî:

5.1. Ì³ñöÿ ðîçì³ùåííÿ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñ-

òåé ìàòåð³àëüíîãî ðåçåðâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàïîá³ãàííÿ ³ ë³êâ³äà-

ö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ âèçíà÷àþòüñÿ ³ çàòâåðäæóþòüñÿ ðîçïîðÿ-

äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

5.2. Ð³÷í³ ãðàô³êè ñòâîðåííÿ òà íàêîïè÷åííÿ

ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ìàòåð³àëüíîãî ðåçåð-

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

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

çàïîá³ãàííÿ ³ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ

ñèòóàö³é â ì³ñò³ Êèºâ³ çàòâåðäæóþòüñÿ ðîçïî-

ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿).

5.3. Â³äïóñê ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ç ìàòå-

ð³àëüíîãî ðåçåðâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
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ì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàïîá³ãàííÿ ³ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³ä-

ê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â ì³ñò³ Êèºâ³ çä³éñíþ-

ºòüñÿ çà ð³øåííÿì Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü

òåõíîãåííî- åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àé-

íèõ ñèòóàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿).

5.4. Â³äïóñê ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ç ìàòå-

ð³àëüíîãî ðåçåðâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàïîá³ãàííÿ ³ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³ä-

ê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â ì³ñò³ Êèºâ³, ùî ï³ä-

ëÿãàþòü îñâ³æåííþ (ïîíîâëåííþ), çä³éñíþºòü-

ñÿ çà ð³øåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè íà

êîíêóðñíèõ çàñàäàõ. Êîøòè, îòðèìàí³ âíàñë³-

äîê ðåàë³çàö³¿ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ñïðÿìî-

âóþòüñÿ íà ïðèäáàííÿ ³ çàêëàäåííÿ äî ìàòåð³-

àëüíîãî ðåçåðâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàïîá³ãàííÿ ³ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³ä-

ê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â ì³ñò³ Êèºâ³ àíàëî-

ã³÷íèõ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé.

6. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 02 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó ¹ 402 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ íîìåíêëàòóðè òà íîðì íàêîïè÷åííÿ ìà-

òåð³àëüíîãî ðåçåðâó äëÿ çàïîá³ãàííÿ, ë³êâ³äà-

ö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òåõíîãåííîãî ³ ïðè-

ðîäíîãî õàðàêòåðó òà ¿õ íàñë³äê³â â ì³ñò³ Êèºâ³».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

29.11.2016 ð. ¹ 1192

Номенклатура та обсяги
матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій в місті Києві
№ Найменування майна Одиниця

виміру
Обсяги

накопичення

1. Засоби індивідуального захисту

1 Фільтр;поглинач ФП;5 штук 500

2 Індивідуальний комплект захисту органів дихання (Протигаз МП;5У) комплект 50

3 Індивідуальний комплект хімічного захисту комплект 50

4 Протигаз МТ;213/2У 1;й розмір штук 900

5 Протигаз МТ;213/2У 2;й розмір штук 900

6 Протигаз МТ;213/2У 3;й розмір штук 900

7 Протигаз МТ;213/2У 4;й розмір штук 900

8 Респіратор пелюстковий штук 1000

9 Респіратор Р2 штук 1000

10 Респіратор У2К штук 1000

11 Капюшон захисний штук 900

12 Костюм спеціальний ізолюючий штук 100

13 Комбінезон одноразовий штук 400

14 Комплект ОЗК штук 200

15 Костюм Л;1 штук 200

16 Бахіли з пластикату штук 100

17 Окуляри захисні штук 500

2. Засоби спеціальної обробки

18 Вапно хлорне кілограм 200

19 "Жавель" (засіб для знезараження питної води) кілограм 200

20 Сорбент типу "Еколан" кілограм 1000

3. Засоби забезпечення аварійно;рятувальних робіт

21 Ноші оцинковані з ручками штук 50

22 Надувний човен (катамаран) штук 1

23 Рятувальний кінець Александрова штук 10

24 Круг рятувальний штук 30

25 Мішок патологоанатомічний штук 500

26 Комбінезон робочий для рятувальників штук 100

27 Спеціальний захисний хімічний костюм штук 10

28 Рукава високого тиску 150 мм випускний 20 м штук 25

29 Рукав пожежний жорсткий 150 мм всмоктуючий 4 м штук 25

30 Компресор для зарядки балонів стислим повітрям штук 2

31 Апарат на стислому повітрі Пропак штук 10

32 Радіостанція переносна штук 15

33 Бензопила по бетону штук 1

34 Бензоріз штук 1

35 Бензопила по дереву штук 4

36 Водолазний гідрокостюм сухого типу штук 3

37 Водолазний балон штук 3

38 Компенсатор плавучості штук 3

39 Регулятор водолазний штук 3

40 Утеплювач водолазний штук 3

41 Консоль водолазна штук 3

42 Освітлювач на стійці 1 кВт штук 5

43 Освітлювач на пневмоколоні 3 кВт штук 2

44 Одяг захисний протипожежний штук 100

45 Інструмент комбінований ручний штук 10

46 Драбини 3;колінні штук 5 

4. Речове майно

47 Намет НБ;10 штук 7

48 Намет каркасний (НБ;20 брезентовий) штук 5

49 Намет УСТ;56 штук 2

50 Намет УСБ;56 штук 10

51 Брезент ВО (шир. 90 см) метрів
погонних

500

52 Оприскувач ранцевий штук 50

53 Рукавиці латекс № 9 штук 530

54 Рукавиці латексні штук 970

55 Чоботи гумові штук 92

5. Паливо;мастильні матеріали

56 Бензин А;95 літри 50000

57 Дизпаливо літри 50000

58 Масло моторне М;7 літри 540

59 Масло моторне М;8 літри 540

60 Масло двотактне літри 20

6. Засоби загальногосподарського призначення

61 Лом штук 100

62 Тачка будівельна 1;колісна штук 30

63 Тачка будівельна 2;колісна штук 21

64 Відро оцинковане 10 л штук 100

65 Кирка штук 100 

66 Бур ручний штук 10

67 Бочка металева штук 40

68 Кувалда штук 10

69 Лопата совкова штук 990

70 Лопата металева універсальна штук 1000

71 Лопата снігова пластмасова штук 500

72 Лопата дюралева снігова з черенком штук 120

73 Лопата штикова штук 490

74 Держаки для лопат штук 2500

75 Мішки поліпропіленові штук 10000

76 Піч опалювальна металева штук 25

77 Пакет поліетиленовий 100 л штук 1000

78 Плівка поліетиленова 150 мк метрів 2000

79 Плівка поліетиленова армована 450 мк метрів 1220

80 Стрічка огороджувальна (рулон 500 м) метрів 5000

81 Сокира штук 100

82 Трос металевий 0 10 мм метрів 100

83 Труба 168x6 тонн 6

84 Труба 219x6 тонн 6

85 Труба 325x8 тонн 5

86 Труба електрозварна прямошовна Ф89 х4 тонн 4 

87 Труба електрозварна прямошов Ф108 х4 тонн 5

88 Труба електрозварна прямошов Ф 159x6 тонн 5

89 Швелер № 8 тонн 3

90 Швелер № 10 тонн 3

91 Швелер № 16 тонн 5

92 Швелер № 12 тонн 3

93 Балка двутаврова № 24 тонн 4

94 Балка двутаврова № 30 тонн 5

95 Брус 120x22 метрів 4

96 Брус 50x50 метрів куб. 17

97 Дошка 25 мм метрів куб. 5

98 Дошка 40мм метрів куб. 3

99 Дошка 50мм метрів куб. 8

100 Дошка 60 мм метрів куб. 3

101 Електроди АНО Ф4 кілограм 500

102 Електроди АНО;21 ФЗ ММ кілограм 500

103 Електроди УОНИ 13/55 ФЗ кілограм 500

104 Електроди УОНИ 13/55 Ф4 кілограм 500

105 Шифер 8;хвильовий штук 1684

106 Мотузка метрів 2000

107 Канат пропіленовий D10 метрів 450

108 Шпагат поліпропіленовий (рулон 500 м) штук 16

109 Скло віконне метрів кв. 500

7. Транспортні засоби

110 Човен CAP 450 комбат одиниць 2

8. Інші засоби

111 Мотор Меркурі 30 одиниць 2

112 Акумуляторні батареї 6Ст;190 одиниць 4

Керівник апарату 
В. Бондаренко
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Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 05 серпня 2016 року № 645 
«Про утворення робочої групи з підготовки пропозицій 

щодо врегулювання питання встановлення автомобільних 
газозаправних пунктів в місті Києві»
Розпорядження № 1183 від 29 листопада 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра'
їні», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 11 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допо'
міжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

1. Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ï³ä-

ãîòîâêè ïðîïîçèö³é ùîäî âðåãóëþâàííÿ ïèòàí-

íÿ âñòàíîâëåííÿ àâòîìîá³ëüíèõ ãàçîçàïðàâíèõ

ïóíêò³â â ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â³ä 05 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ¹ 645, âèêëàâøè éîãî

â ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ó ïóíêò³ 2 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05 ñåðïíÿ 2016 ðî-

êó ¹ 645 «Ïðî óòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ï³äãî-

òîâêè ïðîïîçèö³é ùîäî âðåãóëþâàííÿ ïèòàííÿ

âñòàíîâëåííÿ àâòîìîá³ëüíèõ ãàçîçàïðàâíèõ

ïóíêò³â â ì³ñò³ Êèºâ³» ñëîâà òà öèôðÿ «01 æîâò-

íÿ 2016 ðîêó» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè

«01 ãðóäíÿ 2016 ðîêó».
Голова  В. Кличко

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êîíîáàñ Ìàêñèì Ïåòðîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Êîñÿí÷óê Ëåîí³ä Âàñèëüîâè÷ ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ «Îá’ºäíàííÿ îïåðàòîð³â ðèí-

êó íàôòîïðîäóêò³â Óêðà¿íè» (çà çãîäîþ)

Ìèðîøí³÷åíêî Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷ ïðåäñòàâíèê Àíòèêîðóïö³éíî¿ Ðàäè ïðè Êè¿âñüêî-

ìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ (çà çãîäîþ)

Ì³ñòþê Îëåã Îëåêñàíäðîâè÷ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî! äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿â-

ñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî»

Îêîïíèé Îëåêñ³é Þð³éîâè÷ ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç

ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè

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

ì³í³ñòðàö³¿

Ïîë³ùóê Îëåêñ³é Ãðèãîðîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ïðèñòóïîâ Îëåêñàíäð Ãåîðã³éîâè÷ ãîëîâà Àñîö³àö³¿ «Ïåðøà êè¿âñüêà àñîö³àö³ÿ ñêðàï-

ëåíîãî ãàçó» (çà çãîäîþ)

Ðàôàëüñüêà ²ðèíà Éîñèï³âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ³íôîðìàòèçàö³¿ òà çà-

õèñòó ³íôîðìàö³¿ óïðàâë³ííÿ çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòè-

çàö³¿ Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñâèðèäåíêî Ãàííà Â³êòîð³âíà äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Ñêîáåëü ªâãåí³é Àíàòîë³éîâè÷ ñòàðøèé îïåðóïîâíîâàæåíèé îïåðàòèâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿

ñëóæáè ó ì. Êèºâ³, ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîäàòêîâî¿

ì³ë³ö³¿ (çà çãîäîþ)

Ñëóæàëþê Â’ÿ÷åñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷ íà÷àëüíèê â³ää³ëó íàãëÿäó íà âèðîáíèöòâ³ ³ íà îá’-

ºêòàõ ï³äâèùåíî¿ íåáåçïåêè Óïðàâë³ííÿ íàãëÿäó

ó ïðîìèñëîâîñò³ ³ íà îá’ºêòàõ ï³äâèùåíî¿ íåáåç-

ïåêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ Óêðà¿íè ó

Êè¿âñüê³é îáëàñò³ (çà çãîäîþ)

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

óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåí-

íÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ô³ùóê Àíäð³é Â³êòîðîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Õàð÷óê Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

×åðêîâñüêèé Ïàâëî Ïåòðîâè÷ ñòàðøèé îïåðóïîâíîâàæåíèé ç îñîáëèâî âàæëè-

âèõ ñïðàâ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè ó ì. Êè-

ºâ³, ìàéîð ïîäàòêîâî¿ ïîë³ö³¿ (çà çãîäîþ)

×îðíèé Àíòîí Ìèõàéëîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ðåãóëþâàííÿ

çàáóäîâè ì³ñòà Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà

àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Øèðîêîâ Îëåã Âàñèëüîâè÷ âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ ñêðàï-

ëåíîãî ãàçó (çà çãîäîþ)

Þùåíêî Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ç îðãàí³çàö³¿ äîðîæ-

íüîãî ðóõó óïðàâë³ííÿ ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì³ñò³ Êè-

ºâ³, ï³äïîëêîâíèê ïîë³ö³¿
Керівник апарату В. Бондаренко

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

Розпорядження № 1184 від 29 листопада 2016 року
У зв’язку з технічною помилкою:

1. Ó ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ñåðïíÿ 2016 ðî-

êó ¹ 734 «Ïðî ïåðåäà÷ó àâòîìîá³ëÿ ëåãêîâîãî

äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ äèòÿ-

÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó Øåâ÷åíê³âñüêîãî

ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà» öèôðè «323,0» çàì³íèòè

öèôðàìè «269,2».

2. Ó ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

05.08.2016 ð. ¹ 645

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

29.11.2016 ð. ¹ 1183

Склад
робочої групи з підготовки пропозицій щодо врегулювання питання

встановлення автомобільних газозаправних пунктів в місті Києві

Ñàãàéäàê ²ëëÿ Âàäèìîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè

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

ì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè

Ìàéçåëü Ñåðã³é Ïåòðîâè÷ Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

ðåòàð ðîáî÷î¿ ãðóïè

Áåðåêà Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðåâåíòèâíî¿

ä³ÿëüíîñò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïî-

ë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³, ïîëêîâíèê ïîë³ö³¿ (çà çãîäîþ)

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

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

í³ñòðàö³¿)

Áðîäñüêèé Îëåêñàíäð ßêîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ôðàêö³ÿ (çà çãî-

äîþ)

Áðþõîâåöüêèé Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷ ïðåäñòàâíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåç-

ïåêè Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ (çà

çãîäîþ)

Âàñèëü÷óê Âàäèì Âàñèëüîâè÷ ãîëîâà òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ïåðåâ³ðêè ä³ÿëüíîñò³ àâòî-

çàïðàâíèõ ñòàíö³é, â òîìó ÷èñë³ ãàçîâèõ, íàôòî-

ñõîâèù (òåðì³íàë³â) íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, äå-

ïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

Ãîðáà÷ Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ — íà÷àëüíèê

â³ää³ëó ç ïèòàíü ðåêëàìè òà òèì÷àñîâèõ ñïîðóä

(ÌÀÔ) óïðàâë³ííÿ ëàíäøàôòíî¿ àðõ³òåêòóðè, êîì-

ïëåêñíîãî áëàãîóñòðîþ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáó-

äóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ãóöó Ãåííàä³é ²âàíîâè÷ äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî êîìóíàòüíîãî âèðîáíè÷îãî

ï³äïðèºìñòâà «Ì³ñüêïàëèâî»

Äçåí³ê ²âàí ²âàíîâè÷ ïðåäñòàâíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåç-

ïåêè Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ (çà

çãîäîþ)

Êàðòàâèé ²âàí Ëåîí³äîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Êîâàëüîíîê Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ — íà÷àëüíèê

â³ää³ëó ìîí³òîðèíãó òà ðîçâèòêó ³íæåíåðíî-òðàíñ-

ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà óïðàâë³ííÿ ³íæåíåð-

íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Äåïàðòà-

ìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷î-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ñåðïíÿ 2016 ðî-

êó ¹ 735 «Ïðî ïåðåäà÷ó àâòîìîá³ëÿ ëåãêîâîãî

äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ äèòÿ÷î-

ãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéî-

íó ì³ñòà Êèºâà» öèôðè «323,0» çàì³íèòè öèô-

ðàìè «269,2».

3. Ó ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01 âåðåñíÿ 2016

ðîêó ¹ 797 «Ïðî ïåðåäà÷ó àâòîìîá³ëÿ ëåãêî-

âîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ äè-

òÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà» öèôðè «323,0» çàì³íè-

òè öèôðàìè «269,2».
Голова В. Кличко

Про реєстрацію 
Статуту релігійної організації 

«Християнська релігійна громада «Рух за релігійне оновлення
«Громада Християн» у Дарницькому районі м. Києва»

Розпорядження № 1185 від 29 листопада 2016 року
Відповідно до етапі 14 ‘Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву

громадян від 28 червня 2016 року та протокол Загальних зборів віруючих громадян від 31 травня 2016 року № 1:

Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Õðèñòèÿíñüêà ðåë³ã³éíà ãðîìàäà «Ðóõ çà ðåë³ã³é-

íå îíîâëåííÿ «Ãðîìàäà Õðèñòèÿí» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 04 травня 2000 року № 661 «Про реєстрацію 
Статуту релігійної громади Християнська церква «Слово Життя»

у Ленінградському районі м. Києва»
Розпорядження № 1186 від 29 листопада 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву
Пастора релігійної іромади Християнська церква «Слово Жи ття» у Святошинському районі м. Києва від 05
вересня 2016 року та протокол загальних зборів членів релігійної громади Християнська церква «Слово Жит'
тя» у Святошинському районі м. Києва від 20 серпня 2016 року № 1:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04 òðàâíÿ 2000

ðîêó ¹ 661 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³é-

íî¿ ãðîìàäè Õðèñòèÿíñüêà öåðêâà «Ñëîâî Æèò-

òÿ» ó Ëåí³íãðàäñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³

çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ñëî-

âà «ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Õðèñòèÿíñüêà öåðêâà

«Ñëîâî Æèòòÿ» ó Ëåí³íãðàäñüêîìó ðàéîí³ ì.

Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³-

çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Õðèñòèÿíñüêà öåðê-

âà «Ñëîâî Æèòòÿ» ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè Õðèñòèÿíñüêà öåðêâà «Ñëîâî Æèòòÿ»

ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðî-

âàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04 òðàâíÿ 2000 ðîêó

¹ 661, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äî-

äàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Київської міської ради народних депутатів 

від 17 вересня 1991 року № 623 
«Про реєстрацію статуту євангелічно'лютеранської громади 

в м. Києві»
Розпорядження № 1187 від 29 листопада 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву за'
ступника Голови Ради Громади Німецької Євангелічно'Лютеранської релігійної громади Святої Катерини у
Печерському районі м. Києва від 21 вересня 2016 року та протокол Загальних Зборів членів Німецької Єван'
гелічно'Лютеранської релігійної Громади Святої Катерини у Печерському районі м. Києва від 04 вересня 2016
року № 3:

1. Óíåñòè äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä

17 âåðåñíÿ 1991 ðîêó ¹ 623 «Ïðî ðåºñòðàö³þ

ñòàòóòó ºâàíãåë³÷íî-ëþòåðàíñüêî¿ ãðîìàäè â 

ì. Êèºâ³» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ð³øåííÿ ñëîâà «ºâàíãå-

ë³÷íî-ëþòåðàíñüêî¿ ãðîìàäè â ì. Êèºâ³» çàì³-

íèòè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Í³ìåöüêà

ªâàíãåë³÷íî- Ëþòåðàíñüêà ðåë³ã³éíà ãðîìàäà

Ñâÿòî¿ Êàòåðèíè ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè í³ìåöüêî¿ ºâàíãåë³÷íî-ëþòåðàíñüêî¿

ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Ñâÿòî¿ Êàòåðèíè ó Ïå÷åð-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ð³-

øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 17 âåðåñíÿ 1991

ðîêó ¹ 623 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 05 ñåðï-

íÿ 2002 ðîêó ¹ 1561), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é

ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про утворення атестаційної комісії 
з проведення державної атестації дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку
Розпорядження № 1188 від 29 листопада 2016 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України
«Про оздоровлення та відпочинок дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 426
«Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочин'
ку і присвоєння їм відповідних категорій», наказу Міністерства соціальної політики України від 23 травня
2016 року № 545 «Про затвердження Типового положення про атестаційну комісію з проведення державної
атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09
червня 2016 року за № 834/28964:

1. Óòâîðèòè àòåñòàö³éíó êîì³ñ³þ ç ïðîâåäåí-

íÿ äåðæàâíî¿ àòåñòàö³¿ äèòÿ÷èõ çàêëàä³â îçäî-

ðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä,

ùî äîäàºòüñÿ.

2. Àòåñòàö³éí³é êîì³ñ³¿ ç ïðîâåäåííÿ äåðæàâ-

íî¿ àòåñòàö³¿ äèòÿ÷èõ çàêëàä³â îçäîðîâëåííÿ òà

â³äïî÷èíêó ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóâàòèñÿ Òèïî-

âèì ïîëîæåííÿì ïðî àòåñòàö³éíó êîì³ñ³þ ç ïðî-

âåäåííÿ äåðæàâíî¿ àòåñòàö³¿ äèòÿ÷èõ çàêëàä³â

îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó, çàòâåðäæåíèì íà-

êàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà-

¿íè â³ä 23 òðàâíÿ 2016 ðîêó ¹ 545 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ ïðî àòåñòàö³éíó

êîì³ñ³þ ç ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ àòåñòàö³¿ äè-

òÿ÷èõ çàêëàä³â îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó»,

çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà-

¿íè 09 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 834/28964.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

29.11.2016 ð. ¹ 1188

Склад атестаційної комісії 
з проведення державної атестації 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
ÑÒÀÐÎÑÒÅÍÊÎ Ãàííà Â³êòîð³âíà çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿ — ãîëîâà êîì³ñ³¿

ÒÐÎÔÈÌÎÂ Îëåêñ³é Ñòàí³ñëàâîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê

óïðàâë³ííÿ ìîëîä³ òà ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè

³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

ì³í³ñòðàö³¿) — çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

ÊÐÈÆÀÍ²ÂÑÜÊÀ ²ðèíà Ãðèãîð³âíà êîîðäèíàòîð â³äïî÷èíêîâèõ ïðîãðàì, åêñïåðò ãðî-

ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ « Ë³ãà ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â

ì³ñòà Êèºâà» (çà çãîäîþ)

ËÈÒÂÈÍ Ëþäìèëà ²âàí³âíà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü 

Îá’ºäíàííÿ ïðîôñï³ëîê, îðãàí³çàö³é ïðîôñï³ëîê 

ó ì. Êèºâ³ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ïðîôñï³ëîê» (çà

çãîäîþ)

ÑËÎÁÎÄßÍÞÊ Äìèòðî Ïàâëîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

òà ñàíàòîðíî- êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ Äåðæàâíîãî

óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè (çà çãîäîþ)
Керівник апарату

В. Бондаренко

Про внесення змін 
до розпорядження представника Президента України 

у місті Києві від 26 вересня 1994 року № 823
«Про реєстрацію Статуту релігійної громади християн 

євангельської віри «Дорога життя» 
у Дарницькому районі м. Києва»

Розпорядження № 1189 від 29 листопада 2016 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву

старшого пресвітера релігійної громади християн євангельської віри «Дорога життя» у Дарницькому райо'
ні м. Києва від 19 вересня 2016 року № 4 та протокол засідання загальних зборів членів Релігійної громади
християн євангельської віри «Дорога життя» у Дарницькому районі м. Києва від 11 вересня 2016 року № 1.

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ ïðåäñòàâíèêà

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä 26 âåðåñ-

íÿ 1994 ðîêó ¹ 823 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó

ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè õðèñòèÿí ºâàíãåëüñüêî¿ â³ðè

«Äîðîãà æèòòÿ» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà

«ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè õðèñòèÿí ºâàíãåëüñüêî¿ â³-

ðè «Äîðîãà æèòòÿ» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿

«Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà õðèñòèÿí ºâàíãåëüñüêî¿ â³-

ðè «Äîðîãà æèòòÿ» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè õðèñòèÿí ºâàíãåëüñüêî¿ â³ðè «Äîðîãà

æèòòÿ» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðå-

ºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì ïðåäñòàâíèêà

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä 26 âåðåñ-

íÿ 1994 ðîêó ¹ 823, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðå-

äàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про деякі питання розроблення 
технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельних лісових ділянок
Розпорядження № 1190 від 29 листопада 2016 року

Відповідно до Земельного кодексу України, Лісового кодексу України, Закону України «Про землеустрій»,
постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513 «Про затвердження Порядку проведен'
ня інвентаризації земель» та рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет
міста Києва на 2016 рік», з метою упорядкування земельних лісових ділянок, визначення площ, меж та вне'
сення інформації про земельні лісові ділянки до Державного земельного кадастру:

1. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Äàðíèöüêå

ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî», êîìóíàëüíîìó ï³ä-

ïðèºìñòâó «Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïî-

äàðñòâî» òà êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ë³ñî-

ïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî «Êîí÷à-Çàñïà» ÿê çåì-

ëåêîðèñòóâà÷àì çàìîâèòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó ðîáîòè ç ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåí-

òàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ³íâåíòàðèçàö³¿ çå-

ìåëüíèõ ë³ñîâèõ ä³ëÿíîê.

2. Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñ-

íèòè ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ v ïóíêò³

1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïå-

ðåäáà÷åíèõ ðîçïîä³ëîì âèäàòê³â áþäæåòó ì³ñ-

òà Êèºâà íà 2016 ð³ê, çàòâåðäæåíèì ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðî-

êó ¹ 61/61 (ó ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 27 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 310/1314)

çà êîäîì ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà

êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâîãî áþäæåòó 5017320

«Ïðîãðàìè ó ãàëóç³ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà ³

ìèñëèâñòâà».

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
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Про деякі питання розроблення 
технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельних лісових ділянок
Розпорядження № 1190 від 29 листопада 2016 року

Відповідно до Земельного кодексу України, Лісового кодексу України, Закону України «Про землеустрій»,
постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513 «Про затвердження Порядку проведен'
ня інвентаризації земель» та рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет
міста Києва на 2016 рік», з метою упорядкування земельних лісових ділянок, визначення площ, меж та вне'
сення інформації про земельні лісові ділянки до Державного земельного кадастру:

1. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Äàðíèöüêå

ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî», êîìóíàëüíîìó ï³ä-

ïðèºìñòâó «Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïî-

äàðñòâî» òà êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ë³ñî-

ïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî «Êîí÷à-Çàñïà» ÿê çåì-

ëåêîðèñòóâà÷àì çàìîâèòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó ðîáîòè ç ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåí-

òàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ³íâåíòàðèçàö³¿ çå-

ìåëüíèõ ë³ñîâèõ ä³ëÿíîê.

2. Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè ô³-

íàíñóâàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ v ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà-

÷åíèõ ðîçïîä³ëîì âèäàòê³â áþäæåòó ì³ñòà Êè-

ºâà íà 2016 ð³ê, çàòâåðäæåíèì ð³øåííÿì Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 61/61

(ó ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

27 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 310/1314) çà êîäîì ïðî-

ãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ

ì³ñöåâîãî áþäæåòó 5017320 «Ïðîãðàìè ó ãàëó-

ç³ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà ³ ìèñëèâñòâà».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 12 квітня 2010 року № 248 «Про реєстрацію 

Статуту релігійної громади християн віри євангельської
«ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА «БОЖА СЛАВА» 

у Дніпровському районі м. Києва»
Розпорядження № 1191 від 29 листопада 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи заяву
Старшого Пастора релігійної громади християн віри євангельської «ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА «БОЖА СЛАВА»
у Дніпровському районі м. Києва від 22 вересня 2016 року та протокол Термінових Загальних зборів членів
релігійної громади від 07 серпня 2016 року № 03:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 êâ³òíÿ 2010 ðî-

êó ¹ 248 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè õðèñòèÿí â³ðè ºâàíãåëüñüêî¿ «ÕÐÈÑ-

ÒÈßÍÑÜÊÀ ÖÅÐÊÂÀ «ÁÎÆÀ ÑËÀÂÀ» ó Äí³ïðîâ-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà

«ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè õðèñòèÿí â³ðè ºâàíãåëü-

ñüêî¿ «ÕÐÈÑÒÈßÍÑÜÊÀ ÖÅÐÊÂÀ «ÁÎÆÀ ÑËÀ-

ÂÀ» ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íè-

òè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà

ãðîìàäà õðèñòèÿí â³ðè ºâàíãåëüñüêî¿ «Õðèñòè-

ÿíñüêà öåðêâà «Áîæà Ñëàâà» ó Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè õðèñòèÿí â³ðè ºâàíãåëüñüêî¿ «ÕÐÈÑ-

ÒÈßÍÑÜÊÀ ÖÅÐÊÂÀ «ÁÎÆÀ ÑËÀÂÀ» ó Äí³ïðîâ-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 êâ³òíÿ 2010 ðîêó ¹ 248, âèêëàâ-

øè éîãî ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва трансформаторної підстанції
ПАТ «КИЇВХІМПОСТАЧ»

Розпорядження № 1194 від 29 листопада 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 139 Господарського кодексу України, стат'

ті 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 територіальної громади міс'
та Києва відомчого житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури»
враховуючи звернення ПАТ «КИЇВХІМПОСТАЧ» (лист від 23 червня 2016 року), протокол засідання Наглядової
ради ПАТ «КИЇВХІМПОСТАЧ» від 06 червня 2016 року, з метою надійного утримання та якісного обслуговуванню
інженерних мереж:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìèëè ì³ñòà Êèºâà òà çà-

êð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà êî-

ìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âïàñòðàíñ» òðàíñ-

ôîðìàòîðíó ï³äñòàíö³þ  ¹ 66 (ÒÏ-371) íà ïå-

ðåòèí³ ïðîñïåêò³â Ñòåïàíà Áàíäåðè (ïðîñï.

Ìîñêîâñüêîãî) òà Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà â Îáîëîí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ðèíêîâà âàðò³ñòü

19989925,00 ãðí, áåç ÏÄÂ) ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÕ²ÌÏÎÑ-

ÒÀ×».

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ òðàíñ-

ôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 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 будівництво артезіанської 
свердловини малої продуктивності на вулиці 

Олександра Сабурова, 9/61 
у Деснянському районі

Розпорядження № 1196 від 29 листопада 2016 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», в межах функцій органу місцевою самовряду'
вання:

1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðî-

á³ò ç áóä³âíèöòâà àðòåç³àíñüêî¿ ñâåðäëîâèíè

ìàëî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ íà âóëèö³ Îëåêñàíäðà Ñà-

áóðîâà, 9/61 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè ñïåö³àë³çîâàíå âîäîãîñïîäàð-

ñüêå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îð-

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

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

íèêîì áóä³âíèöòâà àðòåç³àíñüêî¿ ñâåðäëîâèíè

ìàëî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ íà âóëèö³ Îëåêñàíäðà Ñà-

áóðîâà, 9/61 ó /Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³.

3. Ñïåö³àë³çîâàíîìó âîäîãîñïîäàðñüêîìó êî-

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿ââîäôîíä»:

3.1. Âèçíà÷èòè ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó áóä³âåëü-

íó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò, âîäíîãî çàêîíîäàâñòâà òà çàêîíîäàâñòâà

ïðî íàäðà.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷èòè

óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñ-

ò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðî-

êè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó

2016 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàç-

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî

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

òâåðäæåíîþ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 60/60.

5. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³í-

âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî

ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, øî ìàéíî ï³ñëÿ çàâåð-

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

ïîðÿäæåííÿ, çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì íüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про будівництво артезіанської 
свердловини малої продуктивності 

на вулиці Теодора Драйзера, 32 
у Деснянському районі

Розпорядження № 1197 від 29 листопада 2016 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», в межах функцій органу місцевого самовряду'
вання:

1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðî-

á³ò ç áóä³âíèöòâà àðòåç³àíñüêî¿ ñâåðäëîâèíè

ìàëî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ íà âóëèö³ Òåîäîðà Äðàé-

çåðà, 32 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè ñïåö³àë³çîâàíå âîäîãîñïîäàð-

ñüêå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îð-

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

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

íèêîì áóä³âíèöòâà àðòåç³àíñüêî¿ ñâåðäëîâèíè

ìàëî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ íà âóëèö³ Òåîäîðà Äðàé-

çåðà, 32 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³.

3. Ñïåö³àë³çîâàíîìó âîäîãîñïîäàðñüêîìó êî-

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿â âîäôîíä»:

3.1. Âèçíà÷èòè ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó áóä³âåëü-

íó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò, âîäíîãî çàêîíîäàâñòâà òà çàêîíîäàâñòâà

ïðî íàäðà.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî â Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹1051/1051.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷èòè

óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñ-

ò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðî-

êè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, òî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó 2016

ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàçíèê³â,

ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³-

àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, çàòâåð-

äæåíîþ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22

ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 60/60.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ìàéíî ï³ñëÿ çàâåð-

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

ïîðÿäæåííÿ, çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³í-

âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî

ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà ïà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

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

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1198 від 29 листопада 2016 року
Відповідно до п. 5 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав'

ної адміністрації) від 11 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консультативних, дорад'
чих та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)» з метою приведення розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у відповідність до вимог законодавства України:

Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿):



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
2 ãðóäíÿ 2016 ð.
¹131/1(4901/1)
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â³ä 01 áåðåçíÿ 2012 ðîêó ¹ 333 «Ïðî Êîì³-

ñ³þ ç â³äáîðó òà âèñóâàííÿ êàíäèäàò³â â³ä ì³ñòà

Êèºâà íà ïðèñóäæåííÿ Ïðåì³¿ Êàá³íåòó Ì³í³ñ-

òð³â Óêðà¿íè çà îñîáëèâ³ äîñÿãíåííÿ ìîëîä³ ó

ðîçáóäîâ³ Óêðà¿íè»;

â³ä 06 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 312 «Ïðî âíåñåííÿ

çì³í äî Ïîëîæåííÿ ïðî Êîì³ñ³þ ç â³äáîðó òà âè-

ñóíåííÿ êàíäèäàò³â â³ä ì³ñòà Êèºâà íà ïðèñó-

äæåííÿ Ïðåì³¿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çà îñî-

áëèâ³ äîñÿãíåííÿ ìîëîä³ ó ðîçáóäîâ³ Óêðà¿íè,

çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01 áåðåçíÿ 2012

ðîêó ¹ 333».

Голова В. Кличко

Про конкурс на зайняття вакантної посади 
першого заступника голови Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 1199 від 29 листопада 2016 року

Відповідно до законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2016 року № 246, Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на
зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства Укра'
їни з питань державної служби від 06 квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2016 року за № 647/28777, враховуючи роз’яснення Національного агентства України з питань дер'
жавної служби від 13 липня 2016 року № 4228/12'16 та лист Дніпровської районної в місті Києві державної ад'
міністрації від 18 жовтня 2016 року № 8345/8/1/103:

1. Óòâîðèòè êîíêóðñíó êîì³ñ³þ ç ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ïåðøî-

ãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà çàòâåð-

äèòè ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿:

2.1. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿

ïîñàäè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Äí³ïðîâ-

ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿.

2.2. Âèçíà÷èòè ïîñàäîâó îñîáó ç ÷èñëà ïðà-

ö³âíèê³â ñëóæáè óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì Äí³ï-

ðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿, ÿêà âèêîíóº ôóíêö³¿ àäì³í³ñòðàòîðà

ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó íà ïî-

ñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

2.3. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ïåðøîãî çàñòóï-

íèêà ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

2.4. Çàáåçïå÷èòè:

îïðèëþäíåííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ Äí³ïðîâñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

ïðèéíÿòîãî íà âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 2.1 — 2.3

ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ;

ïåðåäà÷ó ì³æðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³ííþ Íà-

ö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåð-

æàâíî¿ ñëóæáè ó ì³ñò³ Êèºâ³, Êè¿âñüê³é, ×åðí³ã³â-

ñüê³é òà ×åðêàñüê³é îáëàñòÿõ ðîçïîðÿäæåííÿ

Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó òà óìî-

âè éîãî ïðîâåäåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ íå ï³ç-

í³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ç äíÿ éîãî âè-

äàííÿ;

âæèòòÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íøèõ íå-

îáõ³äíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

29.11.2016 ð. ¹ 1199

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

Áîíäàðåíêî Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ êåð³âíèê àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâà êîíêóðñíî¿

êîì³ñ³¿

Ñòàðîñòåíêî Ãàííà Â³êòîð³âíà çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè êîí-

êóðñíî¿ êîì³ñ³¿

Îíîôð³é÷óê Ïåòðî Âàñèëüîâè÷ ãîëîâà Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Çäåíèê Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ — íà-

÷àëüíèê â³ää³ëó êåð³âíèõ êàäð³â òà ïåðñî-

íàëó àïàðàòó óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåð-

ñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

²ñüêîâ Áîãäàí Âîëîäèìèðîâè÷ íà÷àëüíèê â³ää³ëó çàêîíîïðîåêòíî¿ òà ìå-

òîäè÷íî¿ ðîáîòè þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ

àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ì³í³ñòðàö³¿)

Êðàñþê Ñåðã³é Éîñèïîâè÷ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàïîá³ãàí-

íÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про відмову у видачі ліцензії ПРИВАТНОМУ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ІІ'ІІІ СТУПЕНІВ

«ЛІЦЕЙ «ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА»
Розпорядження № 1176 від 29 листопада 2016 року

Відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», розпоряджен'
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016
року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної осві'
ти у місті Києві», розглянувши заяву ПРИВАТНОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІІ'ІІІ СТУ'
ПЕНІВ «ЛІЦЕЙ «ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА» (реєстраційний номер справи №  50065'001507423'763'02 від 17.11.2016
року) і додані до неї документи:

1. Â³äìîâèòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑ-

Â²ÒÍÜÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ ²²-²²² ÑÒÓ-

ÏÅÍ²Â «Ë²ÖÅÉ «ÅÊÎËÎÃ²ß ² ÊÓËÜÒÓÐÀ» (³äåíòè-

ô³êàö³éíèé êîä 40575070, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ:

04213, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ïðèð³÷íà, áóäèíîê 27-á)

ó âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³ò-

íüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñ-

â³òè (çäîáóòòÿ áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñ-

â³òè, ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè) ó çâ’ÿç-

êó ç âñòàíîâëåííÿì íåâ³äïîâ³äíîñò³ çäîáóâà÷à

ë³öåíç³¿ ïóíêòó 41 Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåí-

íÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îñâ³òè, çàòâåð-

äæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

â³ä 30 ãðóäíÿ 2015 ðîêó, ¹1187, à ñàìå:

â³äñóòí³ñòþ êîï³é äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü

ïðàâî âëàñíîñò³ ÷è êîðèñòóâàííÿ îñíîâíèìè

çàñîáàìè äëÿ çä³éñíåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî

ïðîöåñó íà ñòðîê íåîáõ³äíèé äëÿ çàâåðøåííÿ ïîâ-

íîãî öèêëó îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³;

êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî â³äïîâ³äí³ñòü ïðèì³ùåíü

òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè âèìîãàì ïðàâèë

ïîæåæíî¿ áåçïåêè:

êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî â³äïîâ³äí³ñòü ïðèì³ùåíü

òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè ñàí³òàðíèì íîð-

ìàì.

2. Ðåêîìåíäóâàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÃÀËÜÍÎ-

ÎÑÂ²ÒÍÜÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ ²²-²²²

ÑÒÓÏÅÍ²Â «Ë²ÖÅÉ «ÅÊÎËÎÃ²ß ² ÊÓËÜÒÓÐÀ» ï³ñ-

ëÿ óñóíåííÿ ïðè÷èí, ùî ñòàëè ï³äñòàâîþ â³ä-

ìîâè ó âèäà÷³ ë³öåíç³¿, ïîäàòè äî â³äïîâ³äíîãî îð-

ãàíó ë³öåíçóâàííÿ íîâó çàÿâó ïðî îòðèìàííÿ ë³-

öåíç³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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 відмову у видачі ліцензії 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УМНЯШИКИ»
Розпорядження № 1178 від 29 листопада 2016 року

Відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»* розпоряджен'
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016
року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної осві'
ти у місті Києві», розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УМНЯШИКИ» (реєс'
траційний номер справи 50115'001467339'763'02 від 27 жовтня 2016 року) і додані до неї документи:

1. Â³äìîâèòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÓÌÍßØÈÊÈ» (³äåíòèô³-

êàö³éíèé êîä, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03110, ì. Êè-

¿â, âóëèöÿ Ñîëîì’ÿíñüêà, áóäèíîê ) ó âèäà÷³ ë³-

öåíç³¿ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíî-

ñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ðîçâèòîê ä³òåé

äîøê³ëüíîãî â³êó) ó çâ’ÿçêó ç âñòàíîâëåííÿì íå-

â³äïîâ³äíîñò³ çäîáóâà÷à ë³öåíç³¿ ïóíêòó 57 Ë³-

öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëü-

íîñò³ çàêëàä³â îñâ³òè, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíî-

âîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 30 ãðóäíÿ

2015 ðîêó ¹ 1187, à ñàìå:

â³äñóòí³ñòþ êîï³é äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü

ïðàâî âëàñíîñò³ ÷è êîðèñòóâàííÿ îñíîâíèìè

çàñîáàìè äëÿ çä³éñíåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî-

ãî ïðîöåñó íà ñòðîê íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â;

â³äñóòí³ñòþ êîï³é äîêóìåíò³â ïðî â³äïîâ³ä-

í³ñòü ïðèì³ùåííÿ òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áà-

çè çäîáóâà÷à ë³öåíç³¿ ñàí³òàðíèì íîðìàì òà

íîðìàì ç îõîðîíè ïðàö³.

2. Ðåêîìåíäóâàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 3 ÎÁÌÅÆÅ-

ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÓÌÍßØÈÊÈ» ï³ñ-

ëÿ óñóíåííÿ ïðè÷èí, ùî ñòàëè ï³äñòàâîþ â³ä-

ìîâè ó âèäà÷³ ë³öåíç³¿, ïîäàòè äî â³äïîâ³äíîãî îð-

ãàíó ë³öåíçóâàííÿ íîâó çàÿâó ïðî îòðèìàííÿ ë³-

öåíç³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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 видачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЬЮЕСАЙ КІНДЕРГАРТЕН» ліцензії на право провадження 
освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Розпорядження № 1179 від 29 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»:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÜÞÅÑÀÉ Ê²ÍÄÅÐÃÀÐÒÅÍ»

(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 39257414 ì³ñöåçíàõî-

äæåííÿ: 03115, ì. Êè¿â, ïðîâóëîê Ñâÿòîøèíñüêèé,

áóäèíîê 3-À, îô³ñ 101) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâà-

äæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿

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 відмову у видачі ліцензії 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТУДІКОМ»
Розпорядження № 1180 від 29 листопада 2016 року

Відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», розпоряджен'
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня
2016 року, № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної
освіти у місті Києві», розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТУДІКОМ» (ре'
єстраційний номер справи від 12 листопада 2016 року № 50005'001499589' 763'02 ) і додані до неї доку'
менти:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
2 ãðóäíÿ 2016 ð.

¹131/1(4901/1) 

15

1. Â³äìîâèòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÒÓÄ²ÊÎÌ» (³äåíòèô³êà-

ö³éíèé êîä ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 01021, ì. Êè¿â,

âóëèöÿ Ì. Ãðóøåâñüêîãî, áóäèíîê, íåæèëå ïðè-

ì³ùåííÿ) ó âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà ïðàâî ïðîâàäæåí-

íÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³-

òè (ðîçâèòîê ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó) ó çâ’ÿçêó ç

âñòàíîâëåííÿì íåâ³äïîâ³äíîñò³ çäîáóâà÷à ë³-

öåíç³¿ ïóíêòó 57 Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåííÿ

îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îñâ³òè, çàòâåðäæå-

íèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä

30 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹1187, à ñàìå:

â³äñóòí³ñòþ êîï³é äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü

ïðàâî âëàñíîñò³ ÷è êîðèñòóâàííÿ îñíîâíèìè

çàñîáàìè äëÿ çä³éñíåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî-

ãî ïðîöåñó íà ñòðîê íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â;

â³äñóòí³ñòþ êîï³é äîêóìåíò³â ïðî â³äïîâ³ä-

í³ñòü ïðèì³ùåííÿ òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áà-

çè çäîáóâà÷à ë³öåíç³¿ âèìîãàì ïðàâèë ïîæåæíî¿

áåçïåêè.

2. Ðåêîìåíäóâàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-

ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÒÓÄ²ÊÎÌ» ï³ñëÿ

óñóíåííÿ ïðè÷èí, ùî ñòàëè ï³äñòàâîþ â³äìîâè

ó âèäà÷³ ë³öåíç³¿, ïîäàòè äî â³äïîâ³äíîãî îðãà-

íó ë³öåíçóâàííÿ íîâó çàÿâó ïðî îòðèìàííÿ ë³-

öåíç³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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 внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 26 квітня 2001 року № 856 «Про реєстрацію 
Статуту релігійної громади місцевої церкви 

євангельських християн'баптистів «Храм спасіння» 
у Московському районі м. Києва»

Розпорядження № 1181 від 29 листопада 2016 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву

пресвітера релігійної громади місцевої церкви євангельських християн'баптистів «Храм спасіння» у Голосі'
ївському районі м. Києва від 12 вересня 2016 року та протокол Загальних зборів членів релігійної громади
місцевої церкви євангельських християн'баптистів «Храм спасіння» у Голосіївському районі м. Києва від 29
червня 2016 року № 2.

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26 êâ³òíÿ 2001

ðîêó ¹ 856 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè ì³ñöåâî¿ öåðêâè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñ-

òèÿí-áàïòèñò³â «Õðàì ñïàñ³ííÿ» ó Ìîñêîâñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà

«ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè ì³ñöåâî¿ öåðêâè ºâàíãåëü-

ñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â «Õðàì ñïàñ³ííÿ» ó

Ìîñêîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëî-

âàìè «ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìà-

äà ì³ñöåâî¿ öåðêâè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-

áàïòèñò³â «Õðàì ñïàñ³ííÿ» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè ì³ñöåâî¿ öåðêâè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñ-

òèÿí-áàïòèñò³â «Õðàì ñïàñ³ííÿ» ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ â³ä 26 êâ³òíÿ 2001 ðîêó ¹ 856, âèêëàâøè

éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) 
від 04 березня 2009 року № 241 

«Про реєстрацію Статуту релігійної громади Місцевої 
Християнської Церкви Повного Євангелія «БОЖА РІКА» 

у Голосіївському районі м. Києва»
Розпорядження № 1182 від 29 листопада 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву
Пастора релігійної громади Місцевої Християнської Церкви Повного Євангелія «БОЖА РІКА» у Голосіївсько'
му районі м. Києва від 15 вересня 2016 року та протокол Загальних зборів релігійної громади Місцевої Хрис'
тиянської Церкви Повного Євангелія «БОЖА РІКА» у Голосіївському районі м. Києва від 20 серпня 2016 року
№ 24:

1. «Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 04 áåðåçíÿ 2009

ðîêó ¹ 241 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè Ì³ñöåâî¿ Õðèñòèÿíñüêî¿ Öåðêâè Ïîâ-

íîãî ªâàíãåë³ÿ «ÁÎÆÀ Ð²ÊÀ» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà

«ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Ì³ñöåâî¿ Õðèñòèÿíñüêî¿

Öåðêâè Ïîâíîãî ªâàíãåë³ÿ «ÁÎÆÀ Ð²ÊÀ» ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè

«ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Ì³ñ-

öåâî¿ Õðèñòèÿíñüêî¿ Öåðêâè Ïîâíîãî ªâàíãåë³ÿ

«ÁÎÆÀ Ð²ÊÀ» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè Ì³ñöåâî¿ Õðèñòèÿíñüêî¿ Öåðêâè Ïîâ-

íîãî ªâàíãåë³ÿ «ÁÎÆÀ Ð²ÊÀ» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) â³ä 04 áåðåçíÿ 2009 ðîêó ¹ 241 (ó ðå-

äàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ëþòîãî 2013 ðîêó

¹ 150), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

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 № 1209 від 2 грудня 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 № 6 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 30 листопада 2016 року:

1. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á,

ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü

äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðî-

ëþ ì³ñòà Êèºâà 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 äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëü-

íèêà óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áóä³âíèöòâîì Äå-

ïàðòàìåíòó ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-

áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.

3. Îïðèëþäíèòè öå ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

02.12.2016 ¹ 1209

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади 

заступника директора Департаменту з питань державного 
архітектурно'будівельного контролю міста Києва 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. Â ðàìêàõ ðåôîðìè äåöåíòðàë³çàö³¿ ïîâíîâàæåíü ó ñôåð³ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëü-

íîãî êîíòðîëþ Äåïàðòàìåíò ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êè-

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

12.10.2016 ïî÷àâ çä³éñíþâàòè ïîâíîâàæåííÿ ó ñôåð³ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîí-

òðîëþ ùîäî îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî¿ êàòåãîð³¿ ñêëàäíîñò³, ðîçòàøîâàíèõ â ìåæàõ ì³ñòà

Êèºâà.

Çàçíà÷òå, ÿê³ ñàìå ïîâíîâàæåííÿ ó ñôåð³ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ïå-

ðåäàí³ Äåïàðòàìåíòó òà ùîäî ÿêèõ êàòåãîð³é ñêëàäíîñò³ îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà.

Îêðåñë³òü îñíîâí³ ïîçèòèâí³ ìîìåíòè â ÷àñòèí³ âïëèâó êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè íà ñôåðó ì³ñòî-

áóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

2. Çàïðîïîíóéòå îñíîâí³ çàõîäè, ÿê³ áóäóòü çä³éñíþâàòèñÿ Äåïàðòàìåíòîì ç ïèòàíü äåðæàâ-

íîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó êîðîòêîñòðîêîâ³é òà ñåðåäíüîñòðîêîâ³é ïåðñïåê-

òèâ³ ç ìåòîþ çìåíøåííÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà ê³ëüêîñò³ îá’ºêò³â, ùî áóäóþòüñÿ ç ïîðóøåííÿì

çàêîíîäàâñòâà â ñôåð³ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

02.12.2016 ¹ 1209

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
для осіб, які претендують на зайняття вакантної 

посади заступника директора Департаменту — начальника управління
контролю за будівництвом Департаменту 

з питань державного архітектурно'будівельного контролю 
міста Києва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

1. Â ðàìêàõ ðåôîðìè äåöåíòðàë³çàö³¿ ïîâíîâàæåíü ó ñôåð³ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëü-

íîãî êîíòðîëþ Äåïàðòàìåíò ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êè-

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

12.10.2016 ïî÷àâ çä³éñíþâàòè ïîâíîâàæåííÿ ó ñôåð³ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîí-

òðîëþ ùîäî îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî¿ êàòåãîð³¿ ñêëàäíîñò³, ðîçòàøîâàíèõ â ìåæàõ ì³ñòà

Êèºâà.

Çàçíà÷òå, ÿê³ ñàìå ïîâíîâàæåííÿ ó ñôåð³ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ïå-

ðåäàí³ Äåïàðòàìåíòó òà ùîäî ÿêèõ êàòåãîð³é ñêëàäíîñò³ îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà.

Îêðåñë³òü îñíîâí³ ïîçèòèâí³ ìîìåíòè â ÷àñòèí³ âïëèâó êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè íà ñôåðó ì³ñòî-

áóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

2. Çàïðîïîíóéòå îñíîâí³ çàõîäè, ÿê³ áóäóòü çä³éñíþâàòèñÿ Äåïàðòàìåíòîì ç ïèòàíü äåðæàâ-

íîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó êîðîòêîñòðîêîâ³é òà ñåðåäíüîñòðîêîâ³é ïåðñïåê-

òèâ³ ç ìåòîþ çìåíøåííÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà ê³ëüêîñò³ îá’ºêò³â, ùî áóäóþòüñÿ ç ïîðóøåííÿì

çàêîíîäàâñòâà â ñôåð³ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Керівник апарату В. Бондаренко

Про схвалення проекту рішення 
Київської міської ради 

«Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 22 грудня 2015 року № 61/61 

«Про бюджет міста Києва на 2016 рік»
Розпорядження № 1207 від 2 грудня 2016 року

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве само'
врядування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Ñõâàëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 61/61

«Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê», ùî äî-

äàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàòè íà ðîçãëÿä òà çà-

òâåðäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîåêò ð³-

øåííÿ «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó

¹ 61/61 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова В. Кличко
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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
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Íà êèÿí ÷åêàº ö³êàâà 
íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíà ïðîãðàìà

ÖÜÎÃÎ ðîêó äëÿ êèÿí ³ ãîñòåé
ì³ñòà îðãàí³çàòîðè ï³äãîòóâàëè
îñîáëèâó íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíó
ïðîãðàìó. Íà â³äâ³äóâà÷³â ñâÿò-
êîâèõ çàõîä³â ÷åêàòèìóòü òåìà-
òè÷í³ ôîòîçîíè ³ç çîáðàæåííÿì
³ñòîðè÷íèõ ì³ñöü Êèºâà, ïåðñî-
íàæàìè äðåâíüîãî ì³ñòà òà êðà-
¿íàìè-ïåðåìîæöÿìè «ªâðîáà-
÷åííÿ». Òàêîæ ñòîëè÷íà âëàäà
öüîãî ðîêó ïîñèëèëà ³ ñîö³àëüíó
ñêëàäîâó: ïîíàä ï³âòîðè òèñÿ÷³
ä³òåé-ñèð³ò â³äâ³äàþòü òåàòðàë³-
çîâàí³ âèñòàâè.

«Öüîãî ðîêó ì³ñüêà âëàäà ï³ä-
ãîòóâàëà 21 íîâîð³÷íó àêö³þ, ïî-
êëèêàíó çðîáèòè ð³çäâÿí³ ñâÿòà
ö³êàâèìè òà íåïîâòîðíèìè äëÿ
êèÿí ³ ãîñòåé ì³ñòà. Çîêðåìà, âïåð-
øå áóäóòü âñòàíîâëåí³ òåìàòè÷-
í³ ôîòîçîíè: á³ëÿ ìåð³¿ — íà íî-
âîð³÷íó òåìàòèêó, íà Ïî÷òîâ³é
ïëîù³ — 10 ñòåíä³â ³ç êðà¿íàìè-
ïåðåìîæöÿìè «ªâðîáà÷åííÿ», à
òàêîæ ôîòîçîíè íà Ñîô³éñüê³é
ïëîù³»,— ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåí-
êî.

Ùîá ïîäàðóâàòè ìàëþêàì íî-
âîð³÷íó êàçêó, îðãàí³çàòîðè ï³ä-
ãîòóâàëè íà çèìîâ³ êàí³êóëè 366
òåìàòè÷íèõ âèñòàâ ó òåàòðàõ.

Ó êîìóíàëüíèõ ê³íîòåàòðàõ
áóäóòü îðãàí³çîâàí³ ðåçèäåíö³¿
Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ç³ ñêðèíüêàìè
ïîáàæàíü. Àâòîð³â íàéêðàùèõ
ïîáàæàíü íàãîðîäÿòü êâèòêàìè
íà ñåàíñè ó ê³íî.

«Îêð³ì ãîëîâíî¿ íîâîð³÷íî¿
ëîêàö³¿, ñâÿòêîâ³ çàõîäè â³äáó-
äóòüñÿ íà Êîíòðàêòîâ³é ³ Ïîøòî-
â³é ïëîùàõ, á³ëÿ Êè¿âñüêî¿ ìåð³¿
³ íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ëàíäøàôòíîìó ïàðêó», — çà-
óâàæèëà ïàí³ Ñòàðîñòåíêî.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, íà Êîíòðàêòî-
â³é ïëîù³ ç 23 ãðóäíÿ äî 9 ñ³÷íÿ
ïðîâîäèòèìåòüñÿ ôåñòèâàëü «Êàç-
êè ñòàðîãî Ïîäîëó» Best Arktik
Fest, äå âèñòóïàòèìóòü íàðîäí³
êîëåêòèâè òà ç³ðêè óêðà¿íñüêî¿
åñòðàäè.

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ Ñâÿòîãî Ìè-
êîëàÿ, 18 ãðóäíÿ, íà Ñï³âî÷îìó
ïîë³ â³äáóäåòüñÿ çàõ³ä «Íàçóñòð³÷
Ñâÿòîìó Ìèêîëàþ», ï³ä ÷àñ ÿêî-
ãî âèñòóïëÿòü ó÷àñíèêè ïîïó-
ëÿðíîãî òåëåâ³ç³éíîãî ïðîåêòó
«Ôàáðèêà ç³ðîê». Íà ä³òåé ÷åêà-
òèìóòü ö³êàâ³ ³íòåðàêòèâè: ìàé-
ñòåð-êëàñè, íàïèñàííÿ ëèñò³â
Ñâÿòîìó Ìèêîëàþ, ðîáîòà àí³-
ìàòîð³â — ãåðî¿â óêðà¿íñüêèõ íà-
ðîäíèõ êàçîê. Ä³ÿòèìå ôóä-êîðò
³ç ð³çíîìàí³òíèìè ñòðàâàìè ó
êðàùèõ òðàäèö³ÿõ ñâÿòêîâîãî
ñòîëó.

Òàêîæ 7-8 ñ³÷íÿ íà Ñï³âî÷îìó
ïîë³ êèÿíè ³ ãîñò³ ì³ñòà çìîæóòü
çóñòð³òè ñïðàâæíº óêðà¿íñüêå
Ð³çäâî ðàçîì ³ç ó÷àñíèêàìè ôåñ-
òèâàëþ «Êðà¿íà Ìð³é Ð³çäâÿíà».

Íàãàäàéìî, ùî çàñâ³÷åííÿ ãî-
ëîâíî¿ ÿëèíêè â³äáóäåòüñÿ â ïî-
íåä³ëîê, 19 ãðóäíÿ î 18.00 íà Ñî-
ô³éñüê³é ïëîù³ �

Ì³ñòî ïîâåðíóëî ñêâåð Íåáåñíî¿ Ñîòí³

Ó ×ÅÒÂÅÐ Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Êèºâà
çàäîâîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè ïðî-
êóðàòóðè ì³ñòà â ³íòåðåñàõ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ òà ïîâåðíóâ ó âëàñí³ñòü ãðîìà-
äè ä³ëÿíêó íà âóë. Ìèõàéë³âñüê³é,
24-26 òà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³. Ïðî
öå ïîâ³äîìèâ êåð³âíèê àïàðàòó
ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî,
ÿêèé ïðåäñòàâëÿâ ó ñóä³ ³íòåðåñè
ì³ñòà.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Ãîñïî-
äàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ó ñïðà-
â³ ¹ 910/9670/14 (ñóääÿ Øêóðäî-
âà Ë. Ì.):

— âèçíàíî íåçàêîííèì òà ñêà-
ñîâàíî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
08.02.2007 ¹ 124/785 «Ïðî ïåðå-
äà÷ó ÒÎÂ «Óêð³íâåñòðåñóðñ» òåðè-
òîð³¿ äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà îáëàø-
òóâàííÿ ñêâåðó, áóä³âíèöòâà ãî-
òåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âáó-
äîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³-
ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî, òîðãî-
âåëüíîãî ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ, ç íàçåìíèì ³ ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãàìè íà âóë. Ìèõàéë³âñüê³é, 24-
26 òà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³».

— âèçíàíî íåä³éñíèì äîãîâ³ð
îðåíäè ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,5512
ãà çà âêàçàíîþ àäðåñîþ, óêëàäå-
íîãî ì³æ Êè¿âðàäîþ òà ÒÎÂ «Óêð-
³íâåñòðåñóðñ», çàðåºñòðîâàíîãî
30.03.2007 çà ¹ 91-6-00644 ó êíè-
ç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿
äîãîâîð³â.

— âèçíàíî íåä³éñíèì äîãîâ³ð
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, óêëà-
äåíîãî ì³æ Êè¿âðàäîþ òà ÒÎÂ «Óêð-
³íâåñòðåñóðñ», çàðåºñòðîâàíîãî
16.10.2007 çà ¹ 91-6-00713 ó êíè-
ç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿
äîãîâîð³â.

— âèçíàíî â³äñóòí³ì ó ÒÎÂ
«Óêð³íâåñòðåñóðñ» ïðàâà êîðèñ-
òóâàííÿ ä³ëÿíêàìè ïëîùåþ 0,2697
ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð
8000000000:91:017:0002) âàðò³ñ-
òþ 4 805 382,23 ãðí òà ïëîùåþ
0,0266 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð
8000000000:82:013:0067) âàðò³ñ-
òþ 2 369 728,72 ãðí çà âêàçàíîþ àä-
ðåñîþ.

— çîáîâ’ÿçàíî ÒÎÂ «Óêð³í-
âåñòðåñóðñ» â³äíîâèòè ñòàíîâè-
ùå, ÿêå ³ñíóâàëî äî ïîðóøåííÿ,
øëÿõîì ïîâåðíåííÿ ó ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ÊÌÄÀ íàä³ë³â ïëîùåþ
0,2697 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð
8000000000:91:017:0002) âàðò³ñ-
òþ 4 805 382,23 ãðí òà ïëîùåþ
0,0266 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð
8000000000:82:013:0067) âàðò³ñ-
òþ 2 369 728,72 ãðí çà âêàçàíîþ
àäðåñîþ.

— âèçíàíî íåçàêîííèì òà ñêà-
ñîâàíî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
¹ 481/1142 â³ä 26.04.2007 «Ïðî
ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂ
«Óêð³íâåñòðåñóðñ» äëÿ áóä³âíèöòâà
ãîòåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç
âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðè-
ì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî, òîðã³-
âåëüíîãî ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ ç íàçåìíèì ³ ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãàìè çà âêàçàíîþ àäðåñîþ.

— âèçíàíî íåä³éñíèì äîãîâ³ð
êóï³âë³-ïðîäàæó ä³ëÿíêè íåñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ
ïëîùåþ 0,2549 ãà çà âêàçàíîþ àä-
ðåñîþ, óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âðàäîþ
òà ÒÎÂ «Óêð³íâåñòðåñóðñ», ïîñâ³ä-
÷åíîãî ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíî-
ãî îêðóãó Äåìÿíåíêî Ò. Ì. â³ä
31.05.2007 ³ çàðåºñòðîâàíîãî ó ðå-
ºñòð³ çà ¹ 1537.

— âèçíàíî íåä³éñíèì àêò íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ñåð³¿ ÊÂ ¹ 140488 â³ä
16.10.2007, âèäàíèé ÒÎÂ «Óêð³í-
âåñòðåñóðñ», ÿêèé çàðåºñòðîâàíî
â êíèç³ çàïèñ³â ðåºñòðàö³¿ äåðæàâ-
íèõ àêò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà
çåìëþ òà íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ, äîãîâîð³â
îðåíäè çåìë³ çà ¹ 01-8-00146.

— âèçíàíî â³äñóòí³ñòü ó Êîì-
ïàí³¿ GPP DEVELOPERS LTD ïðàâà
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,2549 ãà (êàäàñòðîâèé íî-
ìåð 8000000000:82:013:0021) âàð-
ò³ñòþ 22 708 415,45 ãðí çà àäðå-
ñîþ: âóë. Ìèõàéë³âñüê³é, 24-26 òà
Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³.

— âèòðåáóâàíî â³ä Êîìïàí³¿
GPP DEVELOPERS LTD íà êîðèñòü

ÊÌÄÀ òåðèòîð³¿ ïëîùåþ 0,2549 ãà
çà àäðåñîþ: âóë. Ìèõàéë³âñüê³é,
24-26 òà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³.

«Ìè îá³öÿëè,ùî ñêâåð Íåáåñíî¿
Ñîòí³ áóäå ó âëàñíîñò³ êèÿí.Ìè îá³-
öÿëè, ùî éîãî íå çàáóäóþòü. Íàì
ïðîïîíóâàëè «ïåðåíåñòè» áàðåëü-
ºô Ñåðã³ÿ Í³ãîÿíà. Íàì íå â³ðèëè ³
ïîøèðþâàëè «çðàäó».Íàì âëàøòî-
âóâàëè çàòÿãóâàííÿ ïðîöåñó. Íàì
ïðîïîíóâàëè âèêóïèòè ä³ëÿíêó.Àëå

ìè áóëè íåïîõèòí³—
âêðàäåíå ó ì³ñòà ìàº
áóòè ïîâåðíóòå ñà-
ìå ñóäîì.² ìè ïåðå-
ìîãëè!»,—ïðîêîìåí-
òóâàâ Âîëîäèìèð

Áîíäàðåíêî.
«ß âäÿ÷íèé âñ³ì, õòî áîðîâñÿ

çà ïîâåðíåííÿ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íà

ÿê³é ðîçòàøîâàíèé
ñêâåð Íåáåñíî¿ Ñîò-
í³. Ïðî öå â åô³ð³
êàíàëó «Êè¿â» çà-
ÿâèâ Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-

òàë³é Êëè÷êî.
Â³í íàãîëîñèâ, ùî ñêâåð Íåáåñ-

íî¿ Ñîòí³ º ñèìâîë³÷íèì ì³ñöåì
äëÿ Êèºâà. Ìåð íàãàäàâ, ùî Êè¿â-
ðàäà ðîç³ðâàëà äîãîâ³ð îðåíäè íà
îäíó ç ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ ðîçòàøî-
âàíèé ñêâåð. ²íøà æ ä³ëÿíêà ïå-
ðåáóâàëà â ïðèâàòí³é âëàñíîñò³ ³
¿¿ ì³ñüê³é âëàä³ íåîáõ³äíî áóëî ïî-
âåðíóòè ÷åðåç ñóä. «² ÿ õî÷ó ïðè-
â³òàòè êèÿí, ùî ñóä óõâàëèâ ð³-
øåííÿ ïîâåðíóòè é ³íøó ä³ëÿíêó
ó âëàñí³ñòü ì³ñòà», — çàçíà÷èâ
î÷³ëüíèê ñòîëèö³.

Â³í çàóâàæèâ, ùî ì³ñöå, äå ðîç-
òàøîâàíèé ñêâåð — â ³ñòîðè÷í³é
çîí³, ÿêó íåîáõ³äíî íàëåæíèì ÷è-
íîì îõîðîíÿòè. «Â ìèíóë³ ðîêè
áóëî çðîáëåíî áàãàòî ïîìèëîê. ²
ÿ ï³äòðèìóþ ð³øåííÿ ñóäó. ² âäÿ÷-
íèé âñ³ì êèÿíàì, õòî áîðîâñÿ çà
òàêå ð³øåííÿ. Öÿ ïåðåìîãà áóëà á
íåìîæëèâîþ áåç êîìàíäè, ÿêà ïðà-
öþâàëà, ùîá ïîâåðíóòè ãðîìàä³
çåìåëüíó ä³ëÿíêó,äå ðîçòàøîâàíèé
ñêâåð Íåáåñíî¿ Ñîòí³»,— ï³äêðåñ-
ëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî �
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